
ل!أ؟ي)،الم!لإض!ث!ابر1؟إ3ببه!ك!إ!)ابمب!يا

31ةالاد،\زر.-جمسضثيِرءسأ/!ؤ؟لم!برأ.

ممص!نِر؟!صه!!،ثلأ

كتههنج!ىحم!خض

الثع!!بصص!إن!لىأووا!!وا!!!ن!!ي!!ما

ا!

!ص!15

!أ

!-.-11

فُاوْرلف!ئ!

أ)فاها%

/بر!ارُو!!رجيالدكوَمممفىسهـا

4!أ)فا-وللمذأ-الظوأ)درا)5!موثقهمطلى"علىأ
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0افكمب!أ،ولى.

يمود!%)إندالمور-بى

:دثفلاواشهاةفئااَ

لإب!وداءقابا.ةح!ول+ىفىود2يلرءضما!اه؟فىكبارءناتج

الهيدينكانالذى،"هبرىالدبنفىذلذوأش،-دأءلمهـ4فهاتجإلبا

.شدثدأثيرأثأالأولرلىْ

4:0اةلإوشق!دلْىأورشايم-ةطتصدءا MYايلادأفبل،

اما!ع4أوئة-ةتكلا"اءرقأةةد.تأمهْودايمممل!4هز؟4كافت

ا-اورةدالبلاالى-ر!ةةصم:"ةتل!انسوابنكا.!ا-كاش!لتةرقر

ولم،ة.لءق!نعنصرأوابِموأالذيئ!اوأهد0(1)بماسثعوفىأدجوأ

،أباورةوبالش!-:الالأ.!رادى)-وائهم-لوكءقيرضونيموفوا

4اةرصاترترونو،عرءا-؟115اوءولىْتمارشايمأوفىاكاشإل

.لاءْلاص

)قياهفىلالر-علارضواأأمرلعاةاتجاهـمصرفىآ!ر3ةوهرب

اظرباصههفتةسيررهو-ااشماافىيياإالباءلالاةهق-وفأ،-خوبى

ء:لما،)أوبمبحمنأورشايمينةبمدو)-اطتهم،حرى51!نأ:اباتةوقالى

..ي!أو--طاه!-فت.!ه!زوهـ!ن211اكاز،ثنإإحاقاهـنم2رتم!ت

الا!وهاصلو.ةوان."ا-5-لمةاالرم،إصلأ.-3ءداوةرخم0ءس4-داؤالى

خ.6،:82:ةةة-أ01:11،1يارأ(1)
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صأ،،خَمههك

اسهْكأء!هص.44اَعهْصرَ-يمنَلمباس!أمأ!صأأإدوْلم!ءهسال

هـ!ر،متزوفى"لاشون!ؤلاءيى"ةراد)4.4أ،لمزبىروم،ايم+-2-حورو"

ةفانحسفىزلوأالذينةينكالطفسهانه(7:ارمعا)43مقيهلمكا

.،1أ)مثمالية)ء4سفىأ-رىءدنفىقىلوأينآ-روأن(ة+د؟ة،دأر"ة)

!قيوأر-يى!واالذين!مو5انأزحل!هـوْلاهكلقي!ء"االذىاة!موا

هواطنىخيرةكا؟!اأغمسكولأ.أة؟ب-لفىوأنزلوااةلإالىأسكى

واإهوامال!و!ةإسبىا!ةصرونابا:وناا)5ثةومأنيهقللااذء)اءإء"

ا؟إصر.!وقادالازتصادولديناور-الاتكينا-أمىألزصاءهـقاطاصةبل

جملأروا!فيا)تزاثمهاى،اقادةاأواكاي!وداءواعانماءنا:فيونفا،)ذا

-42الون5-وأء،"ا-ةصباوأصد!ك!ون3صةفعرتإقاسالناأكزو

اود11أش!المنصيرنكانوبمذالمث،4الا-ضماءأريلإاب!ةأوالديفية

غنى.وأرفرمك4نكفاة2موارفة،4علإو-فاظا).لمودىاءانعلى-رعأ

نصم3وثافىكو!الل،ثةونمقيتد-لوالمالبابل!ينوانهذا

تج!خلديمم-وأهرتلذلاء.إم-!!و!اأو15أةاهوالنىأدةءمرالص

ن!مهـهاداقيا"امولا-تهرارإيم.تمم2شاثءلى4ءاظالمهالمؤ!لا!

.أ):فئأةوعاءنيكلةفإذ،ذالمثفىء"ونبر.واكاأ!موطبحى.ش!و:ما

يتضالر.وأفيقماحنمت!ج!ا-شأاجاناتظةوالأبهمقتطالتى؟4والمز

زءنع!2علإ+لضىفم.اةفئأأةوصامء:2"*دثدونصكلتهـللمهـذاومع

،ىلماةاإصلاغم؟ةطهتالا،لوطهلممم3سوةءلىة"11ءرتةص-!لطو

نممأ!طا،1"يينالأصا11ع!اعأنروةرا!اةلةاءدنفىءكلهـلونخذوأوأ

اوءةت!-خاللااء!ؤلانأيليهاهاو(89ة99حيااث)يةلأاتثهـد4:9،ء؟رأ(1)

ا،رافقءلىا-عارةاءنت!-ء:واإل،فبتجيزعهدفى،!راةار-ىا/*ا!الاص-ث

البطالسة.عهذفىكهروففىايهـودا-ركاتقئس.واو،ءدنهمفىمادتةالاق
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صهلىلأ-

وآلزرأء4وال!:اءبة"ات-ارم)2أصاءل4فيإ!رائب"ةس)دة*ونكأ؟وا

؟دتداد:ط)فىأفى-أمأت؟"-وذا!زوة(ءم2ءةفىطرمب"ثاويموء4فاطقيلمْ

موطقو!2ءاداغمؤنا!وأأش!مإدولاةاءكالممفىاهـرأنجا-أْرفيحوأ

لأ:اةلى.الجمممفىمن!مالأءظمافمنم!ار)تجأنالىاصلاةقايلا

ولايلادةبلاد!ءنيرصوااااةة:!ناءنآ!رءددأ5:اكاءن

ت-وقدونأ-ذراةلثأ-والمؤلاء!2.!رز:يرأأو-بلأفوم2فيودم)طةو-2

لأورشمايم.ءودت!متومالىبأفثدت!موت!تطا*ون،الْارلىءثاتمسو!أ

بثِنوةإة،!والأْ-يرلأولاكاإةرقوطقوسهد-3مالىوائظراغموط.يعى

"-إيورادرةاءاءإء4مء2اهـخماا!و،!أ!ما)ذ4ةاءرةلا.!ماد:ماين

.)):قاهم211ويضهنبابلفىراق!كمخ!ماشىةإثكل

اره؟ْت-اه،!زقيالا-مهروحيزءيماةلإفىادة:!ن!ننشأر

أءدقدحز)ءثالوكان.إظدسأإءلمتابأفىا-5"إاسهىاأيبابفى

ال؟هـنةدوروظم.م.ق4790سهةالأرلىالدة"،قْوسبى،ةوتل!2

ن5الأ-دأثكأنها.تي-!5إ:اود-اطربمايبكان.ل!نةعمثرينز!اه

2:ونصالى.تهثده!ثمموتهة:لمر!2تصلشهبه!اد!اأر،دي!ولإلهاص:ج

سأضح":يموه)-انءلطيظولة!ن.خا!اَلهجمبادأأصبحوأأنبهد

وشرح.(1،)!ا-قيهـوخشراةبم-هلرا...ينجديدحأرروقلبأَةيم

،تا.هلْا:ونالاءهـا-:هبداذىااط!ديدكلا،ءديدةةصولفى-زةبال

.ي"ودة!دب!اية:المهن"مإدلاأنضاق1)قا4؟هاإا)ةر).)ماةوصرفصل

!دثإلوةتهـذافىوا*له."فما:هةيينان!الآءالنعابلاكاأاهذهأتوكا

11،را-الةصةارفالأ.ةتهم-ةاوأء:د"تأةدجم!::لىالاءس)أتاريخيففر

أر!ءاأ؟ثاءالأأمه!اروعذاإ!،لماوكواتلرص!وو"ةصاةإوشهحEMةا

2-63:62لهاؤز-(11 .v
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وتز-يهْا21ظء12أءبدوء:ةوقو؟ا"وم!رءارأثهوس4وءأو،وشع

ةا)طةوسأثدتدراذسك"ودةةش!كةخةء!فياءت.!،ءلم)هـ!فى

أ-ع؟يرارلألصفياهـذهإلىأصف،ذكوبم،ةواتأحلمظامرا؟يةإا)ةر

أيه"وا!اوءن،))*ا!فىرهأة!11ءن)ءسا::للثف*بالرادء4إتال!فاهن

يتةختلا!أثهبرْالووكءلىلهواءائة،وأخلاةمامة4اللماةو-لما

جمماء!اتالاصفئ!رزةاص-اءتايةى4داسهاة؟ظامأنشكولا.وث!يع

يثهبة!نق"تةرتءل51!ماههصبلذىوا،!ن"لاومن26الى17

.(1)"اتضاَ"*ادهـذ)فىوصح،4أ-ازبالا4فىقيواةدسا

الع:إمص4-أمسهت،ال:فئارضاعيرتأْو!ست،أث!اَد2اله"ذاوفى

دىو2بلاضه:دأءؤ-سةذأ5توىْاالىزا)تكلاوهطاتع!دىكةظام

فى"خجامالىاصمار!،ا!اثكلءنإ:فيهيين)ةطاعأأنذلضب.الو"هدة

ادقإت!د!تاكيمنلمانهطالما،الْاةلءإ!او8تدإوملاتإدءا%ها

الا-!ماعةن!ا?افىلبجءحالىأصطر!،ايمأورث5:كلخ!ارجالىمبى

م2تهءنبمفةيوهءام2عاينخلونت،م!2الى،م-2ومصةتوعظا-طبإلى

لأنأصماراراءدتدةا؟؟اقاأ،تا)-بمهـ15هـذهوفى.الديىوأدبهم

ءهمون؟نوا،وأءد!كانفىالقب!معم؟2إ-بط:+ون؟وايملىأالمنفيم

ن5اءواا-ةمامايمف"بإطونو،وةوزءون!ابر!نألمحتانةلاءاي!خبرءات

storyأل!كتإبةبمفىبرايت-رنيقول(1) of IsrْأHول،S C M Press

من،التثؤيةةالتار!نيتا-ا01أجميعأ!ل!:331-.433!ف،00691لذن

و-رفتكتاتهاأيدت،لةbالد-قوطذيلأ)ةتاتممر.ءااىا،فطا)15الموكاإلىيو%ع

الجدردالو-عمعمن!مة.و،ملت03-!25:2الثافىالوكافى؟-عليهاوزمد

بها!:فظلم،تك!اذيرها!-ةالأحداثثرشتأوقدالآن،الأنببا+ثارأ،3!لك110:فىق

وضاعءلىأتنما:ق-.لمغاكثيرة-وا!ىدزيهاوزدجدمندوأتلبأ-وشص!امة4كنا

هذااعزاهاالىا)توراةأ-فارن4ادكثيرذلكمدالمؤ)تويرد.،.*.انفى

.اةرشاثفلتحرا
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عؤص!-اتةصإلىتازمفأت"ت!هـءات!ذهوءق.ودووس4هـاسءا

4د- Zi،ر-رتلأن!اءدتدءنا":كل%هارا)تودةةوردءاالىسترتائم

.ء:12ودلا:2غنىلاخىدمة-وْدى131

منفأصبمالظررفذ.5ءت"أودىيالمجةهـحرزير،اطة:""وفى

عاةس-ولتةومءتهمأةق-ايفىكان.اَ-د-داَء:ء8-4تةلدا-42أدو

له.إدتللاكانالذىالواحدا)2ءكلفىانإأ)قيروهـوألا5وا"ددتى

.إونو"قاةا)ترأثال!-ك1ءلىتةومء-هـ*اَش!أ!أةد،ا"ننأفىأهما

الدرلةأننجما"لأةا؟ونعلا؟دنياطرصIraب9صهلى,,اأنءرورلأ

لابمود:قت1،قامد-5لم4فيباا)ةرأاطةوصاو!دمكل"52و-قيعاتبهد'ا)تلم

!)ذ.سؤوىإشكلهوةةأم-"رتف!م2ء)توا---ال،سا؟شاةة:"ءن،!ز

ىا،يمودى،كامةاء:42تاظوا4ةها؟رزرأ4وت"لم-وىبةهـوإم-*رف

منوصا4م2يةهـوألو-و-5،"ةا؟ونإلىةادروألذ)ك.،ي!ودأةلمدن04

ق؟)لحااءصالزاو5نإهالأاثلتأوتجا.لااهذأيدوأ،هأةيريحذ5اء!ةذ!إ""ة

4لمودلاالدولة-إتأفا4ا:ص!أنءن،لةاد51tك)كةثنولأصا

المهةةونأ-ذوض!إيه.9:أمتبرثسأ"،ودأ"-كءدم%ا"يكان587-نة

ء!نلا،اطثانرا-؟تفا.ب!4ا)ثمرجداةيراهـضما!أمةررلهيئفىتفاةةون

امينيةفاذيخاmأنالا.))ثطرت*4هما!!ز?نوا":رووة:لن4ود1):2ءر!12

أهثلار)ة.كا:ا4ةتهـوءوىنتؤدتاودىو1أيمن15توررءدهماا"فىوأفىأص!-ا

،4ياوءا8،58:13-ا:56تاؤأ-275-071:91أرء:افىءا-اه

إلىالأ؟!ما.ة!نوأ،-يرالوا-د"فأصلهىأ-؟تاإقاء4أنوأ-دأتةأ

"هثا!تليوءا2:2ينصلأُ)فىءجاءاأأروامهُء!و(11ا:ءاقا

.اد،ودىا)ث،بقااهفوث"1بهئأ)ث،ودةظرلا.دراهيمء-؟اثاثالاأحماء9()

يليها.وءا41صة-"،)تلاهوْدىواليمالدئفى.يخةىَإ،أ)صأ!ولص:اب
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فىاةرأثم."أ)ع!ون-)قء:دأةثءت"ث*يرةأصهإتبأنالأدءاه

ا?لإءسأنإهالادعاحيهشا،02:21-زةيالو،Iv-13:21وجاطر

ا)ممضرراْهيرنءرفه4دة،اطضانوعذلاء."تي)ةاهـ4بى"بئيلا)سرهى

تا-ة"اء)سرا؟:لصسانبوغير!يونو)اءس:ونوأ،وإ4:وقنيو)افي

أ،هـيزةدىإ-إوإعلاهة.(1اةةلى)افىت!أصا؟4الاةا:ينو":اي!فاصهدايئ:ين

51،22:62،44-4:21لا-زةهذلا!إلمافءص.حمهدتب!ووة!موى

ءسألةأن)تمحمد6!إلى17!صوليناللاوفىأ-4يةدإم؟ممأر،4ياثوءا

هاد2نهلمفىالمهفىكبرىاهىيةأ-ذتوأ-كا!1212وأعما)"الماقمص!ةارة!طلم

ءثزاتة-لممأاإءطوأنا:لالوسب!ذهوا:اءاةةتينالأنزلاثو.قيلءن

.س)3(9%ءنىير!ءنؤأمj-ة4وة"لي--ية

ا":كلبئائ!مواعادةيرداإلى"يمودءودةأنالملاحىظ"ء.ناتجب

"،حص+ق!ث)هالانيادهذأثرزير01م.قء51-025-ىر!ئصايمأوفى

نء،أورشليمصهكانره!،يمودا)ءن!لمهلز-ما-:طاج،قصيرلهك!أنه

،ءاة-ىؤوىء"ةحاءصاهبمأى،يمةاقىدايقةاطراءلم2أ؟فت،"ر

ءارجإلرشابماو-ار!؟شتهنت؟ن!ممهارتوأ-ب!بهـودم!ظمأنالا

ود!412طفى)ررا!!)يمأورسالىلذهابارب"طص*ون.وأبمولم-!فسماين

وسطةن.دويم-:؟صرا1فىء:د"ةالم-ل!ةةد.ذلاثفىنيرغهوا.وبلأوولم

.71:11يئا--ءواثك!دةء-ت(1)

)علاءءلىتما+!هم51جل!:واالذينالدينال)-ادءاءاتلاض!كا:اءصةاالأءورمن2()

ا-تاروأنح،الإ"اتيه"كانا-بتاأن!الوا،إءلمرهذص!مافلمر"،إ)ةا؟ون!أ!

وعرزلاث.(33-2:51ات!إايوأ)أا!اا-لقءخدماءلمنأاصموباصزوقائلإصس

1-3:8ذاتهدرaاا)حواءقف"فىعا:قبا)خ!ا،راخهلمقاجماالا*وبانونأنتالىا t).

صدر111ا:واةبتأءيد)إراهـيممقاأ؟؟وح."أنا(Shavu'51)اصغاغالأ-اعيدوأن

.(13-61:02وي!13وما71ة6ذإته
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-أسلأا4أبمودثلأثلدأولمى%ةوطا:فئال!&)ةد،لإثُدْءنلأصْو!..ء4اإ!ر

التزاثمقآ-رءنصر)مجأدءقبديمنلم4.لذلدا!ةهـهـافيلامف*اشاللاهـوقى

ةملههاكادْاذاتاوذلكأبهخما-كوءولهاش!مبايا"فإ:لىالإءسا

.تأواةا)

قهلا5يبنابهبيراا&يزهـ؟و.ا)ةا؟ونكالمتأنأ!ولأنو؟ص!"أ

.يدأءكبمنةلمسهأةا)ةاْودطْد!و!وأما،"يمودعطفيلدا؟طة!دهومافئ11.

علا"اَت!ة:إتاَدأكأاأنتص!ءتدما،صماإدأث:ذء؟وناةاإةثلا)ءسءر!ت

.كى.دهذاءني!يرأ،.!اطاقاءتوء:دمأ.أ،ب!اقءلىالمز-بةا.ون1

4،إسكأاطأر)براء4ال!ولةش!أنكلنر!ة:اَةا.هـناَيافياا!قاقىنلأنذافي

الكاأن3هـء!ناو):ذ.ةةطقفيثذهءلى4الدوااْةومةدسيأةا؟و؟اَةل

أون!ءاإل،دو)ة"وصهـتهنوتي.؟ةاموى8اكأونالقايةدآبمن!ءو!ثء

.؟كأط!112وله!صو!لما)ة"دوقةإنةديم!دءى

ت!،نور4بأأ)ةرمماj"طءلىو-فوقه،إونلاةاأإء"ازةنةاص!ا!ذه

فالإرض.راءزدء2فى"تبلور"لةمصوُصإتإ:فئاقىالزءن؟رور

طريقكايةبمثابةركان،4الآ-دُوةمرورةأونأ)قاءلى!امال!زراوى

ةورءص12كااءزريةء:ةر)ن.دلىالإصرات!را)ةا!خأآ-رتقطرأيةةدو

يد،أ؟دءرفهفى،لا:إءس05ا!يللإءسأءطا.أذىا؟د!د!ترثرLimفى

لأو44ةها1)س!ا)4رلدااطفاهموبئاهأء4ءهـو-هـدرم،ةوء04)"دو""د!

يعتر!ونءنءموعةولا-شةل،وي!ودأ،يخرشهاأوقس!مجهرء4

يم
لاضما.ءبأهذ?اطوأوناةاأ!ثءترفءنهـثاإءمرا؟ثل5أ"!-+:لمىوإيمود

قوءأ.أةومش*هلالاَنأف:!،"قومءةاةبظمق"سافى))!إنونكان

الدفيوءررىْإثاقافيوىالآنث!اأص؟هـ-!ثا،برثثاال"؟اقدْول+-"؟نإ؟ك!او

الأخلاقى،ة"-د.وثهمايهفيادثدعمةونأورا!نة؟طما.!هوا)ةديئ
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ةصلألىليي!ودح!وأص،ب!د-ةءلالأ!لوهـوالديئ!والأنأصيح

ا!ى-برجفي"نما.كابفىإرسهوماةونأقأ!ودين"مأى،بيينعة

الاَناص!را،اتار!ؤووأقعمئهمصامنىالمقدال!ضابأجدأد!

اذىاج"طاو5ذ)05نةو)اةا!ابءنم*2اةورتهم-،ا-سنضر"ون

.أطدتثا"ءسا-قاإةىJدى"يموالدفيبهأ؟طبع

ءهظم-دويخاييمودىلدفيافىأوناقاا.4ء؟ءنالرفع!هذاحبص

إصماةالأولىااغسةالأ-فيار-؟لا،ا)ة-دسايمتاباأسةار

ثلطو-ارثغا:4ا)55رطذه.م!دعاَباَعةاء"بطر!او)Pentateuchا)هإ

(.)'!إةدأحهـةابا1.صيخر15فىامجاثءنأصرة؟أ-ههيرأنءلاقارى

الاَ--":أ)حضبأ،ما91)

,Research6!إ5إيمس!3"اment in!ثhn, The Old Testك.H .F H

5691.,Press،كا.ء.الأ.:London

.H .H Rowley, ed., The Old Testament and Modern

5191,,endonPress!أثl!مford: Theطرtudy. Oكه

of theا،nd .R .H Fuller, The Booاكهاءth.G .H Wri

،5791،.ew6\ York: Doubleday & Coبم!.tsof Godحلمه

criptures in theكرewأolis, The Heb؟*،ax .L Mيلا

,Making. Philadelphia . Jewish Publication

2291,,society،

3.chte des Pentateuch3:س!3"طسأ:oth , Ueberlieferunأ،ط0.ظ

4891.,3ivineفىKohlh،لأ.:tuttgartكط

.G Von Rad, Das Formgeschichtliche Problem des

,ateuchءظ2tudiedول،ولل!،س!ول Gesainmeltس!زر

5891.,Testament.Munich: .C Kaiser Verlag
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ءطلقأ.يقا؟ونبهدهـاأصبحانأت؟الرفعذا)2الملازء4النةجر4انالا

اذأيونافالة،وتعا؟تافيأوفىءصمةاللهإراد-هـوالقا؟ونأنطالماة

-راءهنوكان.لهتهدوفيت!يره!وز..ـلاأفسهكاقهدىوأءطاق

بقرأ،ههااكاأأقه)رأدةاأنإذ.ئيلإسرافىالئبوةبابةل51أنهذا

ءمما!وءا؟آ-رينأئهيأهإلىأ)ذااطاجةفا.اقأنونا"ذافىبرت!ايعلمو

alذا5ءيراالْهعتدءن4ةيأ-ون lأودى"بط)حأصهح)ذلك؟01ءةدى:"

أنإياهث!بهاوز!اهالىإلةبل؟ءن204الااالارأدةإيافىنيإلىلأ

.(1)أونيقايعةذرن

وركيزتهالدينأصلان!مابق51ادلْىكالىْالذى"قربالْى"طةص-!

.الةانونقبلءنبهأءورءلأنهإلالهقيمةلأالآناصبحالأولى

،هلبالةثؤدىكانأ؟افىةرإ11الماةصإصفا)قانونجم!نولم

-زقيالأى،يونيمَاواصيدبر-4حبؤدىأنيجبكانعابل

2ء4ا1ئهْالم!تمكلهبعدلم""كا!نانهـذاءنبتتر!،وغير!وعزرا

وك!ئوتها12بسدات%لمتمسكةا)ك!:وتيةفأدلالات.ادا!قفىبمااذ"خ

؟او.وعتبته؟ونالقامصلوا1تاقهْالتىم!ةت!افةد.تداودالكاأتامصذ

!تكروئها.34لايم3ئةيبتيلم،لاجمغءتاعةتكاأودْاقاقرأءةالىْ

الدبنهـقنهَالما!2رضوأنةالك!:ويةاثنةااصحات،قايلوإم!

.ودىأليم

وشرحهلجهتأواصبح،ئولىْ"قيالْى!هاودى1الدين،شكزرقدالاَدْ

ء."اسة4و-دةبهناأؤلىْالقاأنوبما.جدأا+4اا،ءور"قصيلهو-4

ه!-،ئلوالمساالحالأ!جهمغلْى-طبلىيووأصْىء4،و"مْروعالا-زا.

.،3:8(9:27!(،!:11،،6:،ا!ولبوناءاأظر9()
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ءلما13.ط:ةةت-ثفاكطمالأحهاوهورتقاةة-يراحركةةهـامذلكءل

يهسهـون،ت.،يمإ)4ط:ة،دةءد4مإ:ةؤشهأت)كأث.أط-اةميا"لجصح

.(1)م!4!ن!رءيئالأحى؟مواستة.اطو!ليلهأونالقادراسةءا!ت!م":ا

أيمستاباوال!اْرنإاقا؟ون-5-يرء:داتما.قدا)"2هذارابتدافى

أات):لموءا51:ص!3،".4:3الآ-اتد-:132اةدكاابابل!باالمةدس

1-6هـ:. rوالآإات،إم!؟تافا؟ونقةسيرأمهفىإتاتاالهبى-فرءن

فىي-إتأونؤاءهل)تقيافاأمصفىالأوليينا،؟ةهـن41!2:92

ا)ءفسهءنلادفاعالملزكلة.اأطوارى!الأت

ا)ةا؟ونإلى-:ظتونأوابموأاةدث:كناودأ:2اأن!:ا-ظةالملاتجب

يئارءورهاأو؟ءيئ1)!،!نفياتداءيرنجو!"ءحسءلى،ثةهلكمبه

دأ):إثأهاعءلىأ)دتنرجألدعا-4تر!زت)ذ)ك.تب!ا"!ءنبتأذونو

،3:االآثات"ثلااةرأ.4ومحبوكلف!ر-4ءيوةنونأةااعةصابأن

11:اوألاَثاتالزةوردهفرءن91:7-14،911:14-16

ونوراَء.اةن؟وأ)!افىأنوأدعوأ.3Ecclsiasticu-فرن5إ:ااوءا

أنهةدلاتة."4ءفوأن،إورالزءن911:501الآيةذَعاو!هدى

tyالزإوفى؟،وهـ*اد،ورا"4نأ41واءد. Jنأوءح4ثإ:!اوها91:ا

الا،يموهالالةوخمف:4لأصاةيةا"يةإلىءديدةأمأ!نفىأش!ارأونارواأ

-ةوىتعنىيامالأءنتومفىيمقءأوديه2511ْى"ة!ةوأنء:4ةطوعانهـ5

ج!خقوآممما:أونأ!اطاعةفىكاء!ء!ناهأازءسإلا،4صرىممصيرية

،911،!ا:!!91،الزإور.اعوففى،4كافا!بنةحذافير.

asticuأفار:ا،احب:ةأؤلاء5أ-دصيرابنكان(1) sْ3ا 4 2- ، : 38 Fccles،

!9:اإبرتبرص،:9523
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ticus93خ ، 16 : 2 Ecclesia:(49)واط:ةأونالقاء:4هـوا1-ا./

.،JAإوءاإنقاLفىعهمربرىا:2بىايئالدث!ورءنحنماةانهلاأ:اإةت

الدنفىندة)داوا)ئمهياطين،فياللاازظريةاتتلىا.،ودأن:الأولى

ب!مأهثرتد!(أدتدول،موو!س،طيم؟ثامم)أىهـز2-ارفيلأنذالطىر"14

ىثفىيرأةفيم!د1،م2إ%الو-وددائمتهداب!و.بأنألاءخقادالى

اصبجلهنه،للالهالإنفماه"ذاءنةص!تعج.والدياروالأوفاتالأءوال

-ةومالملابهة!اءت.را.افم"أبسثمعبهيةس1101ألا"ضالءنءنزهأثمةسيىأ

.اد:ب)2(وشمبهالالهإبن!وسهولوتههلتصالالأبمذا

ةاما.ا:لموداعةدالأ-روىلو!اأشأةةلمىيخةاةاأ4الملا-فااها

.يهىءص!تمةخا1،اوحهانبرل!نوآ-رةأة"إتهتقيدونكفىا-قاا؟ويملى

ارأ،أ:سأونواكا:ة!ن،4م3رجالأدْةتل،إط!تممبمءطاهـدردفاوقداها

بلونيتةأخذرا،إبنا!طاالأثمأ.جمطالرهـماثجفييننأإوثمإلينالباتد5إ!

ثبهرءفياقهلالاانر!ءةي!ةل!تهدلمإذ5الةارله:،4لأ"روةاا!فاكارة

بكانالإبدأهةاوهن.ن!مءوبهداة:ا.الأويادة،4-ةوطد"المسأر

فيو،اختارالاث*بتاراوالا3"اداتومأى،الدينيىوموثا:ْبا

بدعة15ءةببىووأاطديدة"فعرةأمدوهبونتهَة:لطولم.اءمبطم-ى

!الى،بمفىالصدد"ذافىذص!ر.144ههاأثيرأنوأود5ت!ا-ادء2تها

الا-رونود":2وءىأنصتضا4َ،دى3!اليالدتقفىالصأهو.:4أصول

الىك!ودةالاَءرة!ى-ط:صشءر-ط!نفىاكفىدء2كل:ذدلمور

وتمومالاْءيادتةيم!خهاتداصةوذاتمتدينةبأنهاجهوديتتعريفإلىأيضأاظر)9(

.(91:71يهوديت)الأصإالمتهلمفةالأح!مونما.قالجتأوتةيم

.eWidengren.2ثعحث!،اس!؟ث!اأبميمدامدا!اهفىر.ظ1(2) .R CكهGeor

H.،اءالاْتيربلمميهذبوثكذلك Rin + rأاممىاWord and Wisdom

.1974,yckeri+ظأund: Hakan Ohissons Booكأ
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غإصتدءلما12ؤت4يباست4اودتالدإ"ايههةاإةامةوازبةأ؟ةرأورصهإبم

ثرىآ-رو-رو؟(ة:""-2:وpىو!هذه)*:هسىيود2يليفخاتثلم

الإ-الةثماد؟.!افىالأء!الءنشعي-يه4وعاعشه!قصكاءثالآخرة

ر-ط،ث"يافىبمةرءتءسىءادىضول)ذاانةاطما.اهصهدكوتالى

وأ-ذهونوالأسهإتيىنءواالأة!مهالذ!امقاإدإىث-ءىروحاق

ةهده!ماةءغمن!اه!اابدا

ا)نيبرد.-وآ،1ءص!لإ!كأةثساة2نر

ألىءو3..،لمةتهاوسه:ونت"ص،4ص!ةهي!ةءدءلمدات.ءنيةلميودأفإخأ

كلعنابرلمدأتهذهن!حدءث.ر-"قيممااو!هـ12نأ).ةاافى،4-ةالف

مرأصمأ!في"وأدقإلىا)حبرىأيةوادليةافيزقيةاءالمهادىأه!"ن:ضى.

":أود!خوالوايميرالهلضاست.ولأخلهود.وألزتنةاطبخواالزرأعة

.%اتأ):فه.زوتمةثأالتى"هممُرةا)ةرُنعبر

"ةانينءن-فااؤدمع!ن؟اور،ةديمىtا)شةيترأثأنإدلا

لمالأضيرأنااطاأام5ىوالا)2الاؤمصافىافراثينا-*!اماوكان.الموسوى

:فصلاناناططإ.يىأ1،عزراءهـسفىدونوةدأها.عتابفىناهدويمن

و!ح-ذا،ودرئوهـاتررائ!مْءأاي!ودقدث!عزوافنذ.ة*ضأ152ب!صعن

إلى!:لمنثمةا:أ:ةلأ--ءرة!د،أ-اقألاأتراثأءاءليأاحافظوا

ةالدفي12فيأ-اوى؟4كل؟إلى،اةوراةأأىيةاشنرفعأن%اومر.ها

فماية.مظالفرعيةملأحااواههتفاطو.ضهيلهشرحهالىالدهةألزم،!!ه

ءمه.هـأت!تاثفيىلتراثباا-صاتاذاوالاصه!"إروخفسير9ولاصرح

اثا)ترإفىأ-الاااث)ا!رهاطفيلا-قام-2شسوبئودبءن4ال!تهث!."و

كاأوايذيناطارفةالذا!رةاص-ابم42إصمأو.إ)،ةااءةقيدو.الذى

كباَءيلىطوأصةارأمجفطون
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شيثاى،ا:وعاهـذاكلنرجألءنذ!ر!يةاريخ):احفظءنواول

نءوءرف،يفةرلإ؟كنأرةءمثرفيإ-يحال!ءوةبلعاشهاالاذين،وهيلل

ا)؟اقتمريفا؟صما،شنأ)ةاأ-ذأةيرءلىصاطرشديدكاذ4أأللأرا

القوألروحا.يةالماديةا!زءتينأبمثلانول!لممءا.حم!"وروح04ةاببري

بةوق.لة.وأكالأ-يراف-ا.أنهـواَأتفهوف،روروا.أءلم!هإ)حم!15أشرت

الاوقالوه"ةفاوهثماشعاتصلمناوأ.يميرأتةو!اَشياىا-باحءإ!مط!

اللا-قة/الَأ-ءالإوالم!طة

ماملله.لإد407صهابمودىوأيه!انابىكلألروءانحمالمو?دما

هـرباند5يإ:افى"درسةةب(سإسهبللأ-ةاعأ-دزكاىفي!و-"ان

ق"ما-فظهيهلمْلاهبذ.+و-ناناةتدأ،هـتاك.دومة211أورشايمءن

د2إمفو.فيادث!اشاونوبخقياالاتوم)نيْىلاءسابانء:4ناَ؟ا)،اثقى

أءظمبأنةول"نالبهه!دىبسبةالشأئيل)سراةبامءنذشاؤههكلدى)خا

دا؟2ويمرساكبرثدرسالذىيتله:ذةلالمحارب)إب!لإمحوا؟هلي%:دى

لءانءةءوأضهفئةدj.في2خر-لملامذةإيمر-5؟ونا)ةاىقظلوةىوأ

"ةىكانراء-مالإفماءنةه!،،أد،بئبإت5اصما.الذى!ا!فى4ء4

رطإمد.سهةبس"مهه(كمولا)ذ.أورشايمفىا-ت+درينأءإسب!اختخه

تقأفيعاءاَ-ةينءدةأ!ا؟؟-نهخذه5إإةامدرسة:هـرتوال!.لةولدا

--ول!فرالأ.إ::دأؤثودة4إل4ءىج،ا!دسأ:اباج!هحخلا"ا

Ecclesiases"ذا5أنإداح!و1أقى"تن!اأعا+ايرلصبنرلصةء:"وءةصث

أقمانولاةيهلاَزتادة4وأةإةدسالدع.-إبال!هلالنصهـوأنص

."ومية"د

ءة:هاةنبايرأوناقياادارءكماةينلرز،!إدلىتاناعاورأ،ءار!أدفىو
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.الهصوص"ناللْا،؟م4أ-""إطوءسء4،كهإ-:اةوةءين-4و؟أت

اروكلافىاادىصدد2لأررذلكفا4رإ؟ثبار!و-:اوقامث":ا4ءدرسزءلمة

اطارجوا):بم"تظرالمهالمحل!صنهبألهتماةطنإ)ثيهـوأ"ذءقيث-تهمأ!!ا

أة؟زوأءدمنارومأأ5:!!ءة:سةطاا؟ووؤاةهرجةاو.،وفيةثىكلن

JAA.J!سهت!اثإ:اءلغكأبهم"روءان!ب،4وء!!الهءو!أىكلرءلى

أ-؟تكل"وأ!،اط-انة"رمرا،؟فيسهدىأيمولدفياإ!هذلكاو-"درإل

كل!به؟وثهدنأقا؟وابرروراذلافيربم،اطةوعىمنسع!"وأكثءهادالأوأ

.إوىه)4إءةوإ-زرقأبركلأوناقياادرسهـن

كلنوأ-تبأ.و2:ارتطوطاىهولنيبما:افىن51هالأنىءل-!ير

صةاءدت:4ةرب(شااو)بةؤرفى.ثذ!و-لم!ه4ةةباأ،أرءن!إأ:-اإعدستا

أ؟:وسأماوأطورألاءبرأأ)رزىأنالىرآزاكلن4تسإ:صءواطا-با؟ايخاظءصفي

حمة"*اذظت41عاو.)يمودبالهإفهزلهأالذى-12ئمالأصة4381سهتسوا

!تءويرمانأ)ر/1أطر!نؤء!وهىاك.ؤإ-طينش!اكإلىت؟ةأهـنفي!الْد

!أتبالمااوراأءملايذ!رء:دءاة:نلووتة)ثالثاأ)قرنإ"ت!بار-عاتنة؟؟

."ما-نرانإأرهـوا،7وأصأنم2تفيأنمجب،الممف:اول!صىءنؤهىلأىؤ،

-4أدرزء؟،ءابيرباناراتلا"دىءنو؟ن،ي!وداانرإ11مةام،أوأضبر

والىحىا:مرافىفت،وهـناك.ياوصابرصفد.ين،ةإمطينش!ال.ونأووا

Tannaim!ءينوأر4نياعو4:4توءةوظاءآرا-ءشا،لادلاه32."4سه

الى:وأ-ةت؟ت40سة!ول-!4فىء*إءينأو

4لاةأصواء4الزرانبناةووة:"،"ت(1) - Jءراا)فيةوق"
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.رفاةو!م!الاء.إدوأ"-؟تيبنوأةوة:"،الاعياد(2)

ر،jا:ذام!لاقُأواالزراعإةبناةسْوة"4،!ال(3)

.4يرا.ل!افىأبإعالمدنبنا"إنورةبه،الإضرار(4)

ا"بكل.رطعإوعإبانراقبمإعمياوفبه،اقديىاتا(0)

.المااارة!نو!وابةألاوالماةوسوة!به،اتاةطار(6)

لبجيلمنتن!لاك!اوهةبتأتملما!دوبنالةمحلإ4انالا

كذومنذثتخ!انمْبفهد،لالب،د093س!نةحتىقل!ظ!رءن!هظأ

الفلس!هقهاتلهودباتهرفو!الوةت

قىغا،بي!رابالمهروفءرءماوابرنعلjصي،انانإرإلبافىنفأو

هـذانركان.فلسطينن5،ابللبا،لأ-رممطاار،)نةمهيهها4ينهأدالزعاء4

ركزوأاكمرمع،إةإسطبنفىب!مامهاءمر!نود!اءذ؟ءأشهدنانباالر

أدك!ثيرو!وغير4-واوْزأدوا،كاْساصيبةأفلسعااك:اءإ!ا!اهـم

عنلأرعإصهو::ل"ربانوأةق!.الهصرررحمعأ-4ءةجا)جهلو!ا

قي*اقهاكلفىوةاعامة15"4!الممدولةةوا؟ينانيج!ثدى1افعثردتاريخفى

!.ينيةالذالطةوسءإعداايمودانهاص!بماة

ءنمات-"ةباطاوالأر"لأ-يرأتاتا-قيخو"ب،اهفناأوصمتانوءنذ

13إهةمعالموادبكآثاعإ!ى3تؤدأصبحهـكاقئدأدو."ص!بع!وءإيما12او-و

إلاداالىور-4ءدر:؟سر،قااةإ؟:ار!اماإءلذ.ءله!مبإثكلب!فأ

وتصةفببمهحا"ثاقيندءأرددء2فىوذلاث،994-474سنى

!!!إاحولءا-!اراعإعايهـاوالتىتطلمق،4فيلإ!ااأتإعةفيسيرهـذ.يئتدرد
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.لاصلاداصادس1أفرناوأْلفىإلاهـذ.يئأهد!لمبةءقتةرخولم

فىموء4ابراتينة!مهبرأو،وأب!ارااث:ااهن)ذأافتتأإلطالافاكله:د

aالنافى،إلمإخاراد

،ادوهـ-ا"إقاإلى،ل!با51او:فاإ-طالةءاسو،!أاثدو5):)ا!اءوم-وةو

ت:4ء،دتأ:4أمتكاأ:4ءلمماايي!وديةلا-:اةا،تظه4اوأداالأولىةرتءئ

جأ.تالىهبةوا،د4تأويشوي"قصص"أداوا4نيةأ)ثاوتءى.فيمه:4أم

اطلمظ.لأح!مء-مةأوء:لةأوءف!رة
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الأا!الح!ا!أِ

الوصهطىرولىْا)4فىا)م!ودىأ)د-ىْ

:أروخ"ثوطانتصفجفوبالالأقاثأة-ا

-وىألث%أ!لودءلينيدواااي!ودوا،ةررنومضتعاءت

تبلور؟ون!لةااإيمينمفاظلو،4فيلداءيةاةاءقو.4العهءةأتإهقأ!

،دونبرماص4ة5.جدون،!فماتهةإ.ونوهيدر-ون،أخلودفى

الت-وص-ولخاطواءاوعْيرأ.أْمملة!ةتفكير!فىنهيتخطوولا

نمررق4اجمرروراءسييأوأةواله))صه!روأحمالوالخزعبرتافيرأ،ت

سطوة!ستالو-فىالقرونخلاللأيمودوةحكلاأيضاو!ثيرأ."خأريخ

،لإسران!لوالهودةاطلاصال!م-طا"2ا-ت!لواالذفيهنهماك*وذيئ

"تخاذل!ذامظاهـرأ!برؤكان.الم!ةفارالمع!حءوأنهءكهمو)"دكلءملناَ

.أروخولأثوءانبالأالةاالف!رىوالأظارو

صاتيةا:ااوشراقال!فى،إلغئوءىلمذ.بافىالةالىالتهوفءدوىنعقاتا

ول،15،أيملاولأى،والسحر،!3Numerolo!أو،ديةلأعداواطروةيةر)

د12الاصطلامنخلاعاَلمذاهباهذهفىءنلمحمود"حغيرورأى.د)ي!والى

ءف!مالدبنرجأليديه؟نالذىادناهلىألتهصبمقإل،!س!بالم!يحى

.15مجذاةيرا2قو-ط"مهأخاالىإالاأمغ"ةاسمطا):غمومن،؟ون141

ا!لذاهبذ.5وا!.اَ!جمرأيمرواا؟خم"صوةيةلعا!با-ترا،ولذلاث

ثالا.با)ةاالمهروفالم!هبءو

4ا)ج!ودثيلء.ضبأ!ابمودى1"فوتانتجهالذىاطإقعةابيمىبر

http://kotob.has.it



2!!عم

نءوءبرهعمءقي:اامبراهـيماملىا)-*تابهـذاأ-برعمد-اخلهوء1ةءداعالاعمأ

أتال!خلأ!رنفىةرو5مدهـنأو،د4واممة.ا)ظودى)ا*!سفىةنةباا)ر

الأرل!طوطا!،،الم!ثماوَدلة.عايهتهليةاَجماووناتهادأ)فءتدءا

اطروفأ:ءضءةوىع:بممعالمالهخاقبتايدء!ذا!ر،الهةلاط"موا

،"الحكةطرق،أس!اهـااقا-اث!9عم5،033!ولأدعلاثينالاثقوالأعداد

وعذلا!.أو"اترا)"باري!فىفهالةةوىا)طرقهـذههـنلكلوعهل

وأصر،اةيهرىالم!اجفةسالةاهيةأبىبرأهيماءؤ)ةاتخجها-نت

ءدءبأَعشعريثالثألةرنفى،الإشرأق،ع،502هاب3ألا:وفىموصى

ناالا."لمةافى"ةرنإنةرباا-دإو!اىبنش!ءونهنحىوتهيامحتوأن

أدءواأ!مةل،يالد)تءومىالهجماإلى"يم.-ابيئشوأأنالاأةواأتبإعه

ظر!ابفى؟ونtinو"ورث51توآأ"ثرك!ب-االذىالالههوءوسىأن

تلصقعللإاود:جمعثما،وبا!اقظاهـر:ثينصةوذت،الإ:ساق،

.ا)فانونإو)اصاعمكابربعمهـن!اصمعمانأبة

إصةف5551عهنةوكارتود!فأ-ذ،لاةصوف15!سكلاتياهوفى

ه،وأء6751سينة.سؤمةوولةسو-4دولمىأ)ة؟!نا"ْوءلىبأيألامىياةلادل

يرةبمكلنطا):1إبمحيرdeقا4ة؟ثاكلةابال!هذاو؟ن.،6روخثو!ان،

اطياة.أءوريخصماكلفىهـالأ!افالءصتاو"8الرجالة:لاءن،وصغيرة

ودعمأ؟24اعمبله.ا)ةفممهيرولأعمخألفةادلاا؟دلهـف:دملأءصءرتالودو2ة

ءعماءءنباعم،والدمرسلمعم-ثءء:ا!نأ.فممهاموءذرواا-ولإعسءفعمأح

ا-ءصرااب!ذو!"الرةةبميركلثةا-ون-واورانهأووهام2يئادا)ف!م

جاعمة-بأغموأص-عمعم،ؤيهاعم"لايمبمأص؟يميرعم4بمْةأص.عم2ادم

ءولو-ورا.رالياطدةأ-وىزبماؤيعم"لا
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-م!!-،

نر:(1)الدينفىوأعو.وأ؟"-2

حةوقبأية"لمايرمزةوولمأد12ألاضكاأسدال!.لمود-:ونا-اد2اصط

لذلاء.اواط:كعراينالاءحماإءيةالحلاؤاتبمهيعءنأةصو!إذ.ءدنعة

اقااة:يةوأوا!علإ4وا-ءإصهث"أافكريةباطركاتا-ءاشواودأ)02يمنلم

:ءثة)ايم!كان،دت"لعة9أحيآ"فأ.رءن-و"مإ!4ألْاورهـ!ات3ألمجيفىءمات

وكان.يقفرأةهـذاعلي!فياظواطا-ءجهبيناءنا:!ودأ.بئرتق4المسييم

ودا:2امعاكلل5هـنصملىء!لونيةاةراقسحتىةاا:اهن،ة-إ-وها

باس"ذوكأذرنتكايلإلد-4ابرالسأن؟.-اةرأ-*اما:رء"تمممن

ودلا:2أح:إْ-4،حءرونالرءم!إأنه،1713-:4زررحبثإ،حماا)ثافىإي!الى

فيواتؤق1ْة(ود"!3أى!-!لمت-5حألأبب،4إ-:ءهاألمدءإرفى):ةاءاإ

.ءوألهدالا-"ورار!او"صدا!ة4ا)-؟ثإاط-"4يردوننملأ.ذلاص!إسعص-:ينا

ة%نيامصء!حاإود".3ءازجإ-؟ب-صلمتدةءدةضهاغأن؟او،و)اذا

ود2اليرجالءلأنؤرر..ة.ءئذوابدتهحطء1،144ذ.21اطاصألمجاس

ءلط12وصه-اثم.وعلى،1ظمور!ءلىالأصهْرا"كاشاهـبْةداشوصْح

.(2)اسي!ءكناءنقيكز!لا.كلتةمصى!،صانروو

"االأورو)بر:ء"اتءن)):عودنةهالةاعطرونالا!ماعدانظامi;أها

الابم:ارية"الإالاكلنينلطواأقإو-ايمةدأكظام!ذاأن-لمثلا.ا؟هتوو2ة

الوا-د"دين%ءاأعدلأنأ4إاسلما،ن.يىناالاْورر-:13لأىأ؟::وفى

م!ب!أىGhetto؟ا)يما%الاأحلممةأمنادئتةتGhetto:كاهـ4انقيل(1)

أضأ،أتأوقيل.اتكودأح!"تكاناىإاأإص!بلهذاا!اورا-)ىإىإشارة،اإ-احما

!تةَ"اعضا*لم!ةَا)ءناو1،ود2-أ)تسبمنءىنأىلىuddشا!%:عى"ن44"ثخة

.(أةصاطا!،!؟ا)خلهودفىاردةالى

6oryلم3.(2) of The Jeا5ْكاH3أ،ول.أachه!AL- ram Leonفي

6ةAlfredلمه.اKاnoل!،اf'.1526791حةةص ew York،
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فئ،ن!ف

أكظامآثالا.بهفأيه!امءنأ!ربلماا)سكنا!ى-دةالوا4واكةأة

إطالى!إإارىولىا)ير؟وفدينتا.ءضأطادىا)قرنآبل:ظامبم؟لة"ْلم

فىر!ابةرةطاثمالةءديأتاأمأ.الوةتذلاب":-ذت-فياءاأنءرف

ةةأ-إسييناد:-أبلءنأ-!تا،لهبعد")-!عس-ومصدرفهدفياأشا

2:1;ص-و L4وةرتةلمدةو4فيءدصةلاو""ربودتأ1"-خءل":تةول

،م21س!!4"تاعأقزىير-ح!هـاوتء!ح?واأن...اهـا-ح-4افىونا-04

ل!قيففتم35ير:مهوألاأنم2عاثولي،إ-يص"ينباتاطوأفيلاوأن

اإأوروهـدنأةدةولتحتىءشرادسالم!"ةرنجا.اووما."-دوا

و-أ؟زىاصكنود"02ءلىآفىرضزوا.ين-ن))ىالأ-رى.-لوواحدةا

وأ،+!تينالم!يبنا)ي!ودةيه،*دوناtكا"ةارةفىء؟ن":ق!أنه-قا

.اءةلاطأىب!مبئخاماون

يمنولم،يلقاعوأردأاوسعفىيةحاطالاتء"ظمفى)؟صتووكان
فىصابءون-لذلاى40فياقاعا:ينان"س!ازديادرغملاةو-عنةذAهل

ايهـودو)ةامة"إثةوالأوالعدوىأتقالال2بى+ماا)س!نإناصأهكل

الأة-؟راسوأأ؟"شارل2صهأ-:-ىاي!بووأتصايممو!خفيهالإجبارية

الأو-امه!-لاطهتوصلأقلم.ء-ا!ود"يم؟ءقهـالاأطاعات

اتالموءمصميعزنة؟.بم!ماءدبهلاا"عبوبإل،ذ-ب4دث111أ!و"ةاذور

أ!ودىتصبكانإذا5باا)رإا،ةحاءإ!نوءكأروالد!ا-"الة-ادإوْرةو

الةيمصلموكهيخسةقأنيهه-4جلأنوأ"ته--اءلىالحةاظفىد.2بمكل

وكان.وءلزءانهالبةاههشىفىصلأولويةاأنزرر4ألأوذلكالأءلاة:4

وصإة))محض!ية4سكل!اهثتإقة؟:اهوتني"وررارهـذافىتدخيل1أي!ودى

و؟وت!راربأنيحنهاذكان.هـلأوء-ءرأوإنانهواولادهزو!4

دلأاصط،1حيثلإصلاىاالشرقالىي!اءرأرالموروثدينهءنيئنصلأر

.4ءخصرثه"ر-ةلاو
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ك!!!!

الأزدراهءإؤءاة!عأشةود3ااإلىبئخمارونة-!نوأا،-ث!م:ونأها

بمنلمالوءأفا.فالولاءاباط:ا؟"ود2الياص!امم2ءإثل2إسهوكاخا.حم!را!:4و"

هنينتظرأنا)-!مفوءن.يوكولاهاهاللأمصإللملأدلا:ألهلمدلاثذىف

بمخهالصتوو!صاءد.لأث-ص!نةيمموء"ذي!ملجلادغمولاإعمااه"يمود

اةلمثيارءل،رىالفا3لأصه.يىأعلا-ثحىوأأيهودى))ث":يىْ،ينلاآصالا

م2وءشإتءنوأحمود4وثطةيأتس-رءن4ا*ر!أكاذتبلأاصخىيمو

4!ال1ءنت!؟،!عذلكاءلهفى"تأمذهs!ن.ثثرب!يمكَانوإن،وءدر!

.في!امثىون8يصكا؟واأاقاأبرف*اتا*ات-ةملمواان!مأْ"ف!يمرىا"اهـلم!د

ءير-)-طوس."Yiddishأإ"صماة1وس،اص!اص!)رز-"لا-ءبوإذ!ن

اوربا.لةاتمنوغير!اوالرليصية9:وا"ديةوةية11والأيةاله!رن1085-ق

-Yiddish-ا.اليا4هاأما.عةازالاأوييوالأولىأود110ء:د!ذأ

(ةاأوروإلىالضمرقاوالأدد)صءن"!ن"تازأى)!نمرة"مةمود"5ء:د

والألص:ا؟ية.قي"هبرمن.ءإ-طو!"Ladino"4ةإورت"رفا!؟ن

اصط!اد!فىا-:-تونابماأطةماقلاهـو-جة4-!مالىا)!ىهوثملام؟ءحيرو

4اا-ء-تاءةيرت،ا:دايةاؤخذ.4اتزا1نالأ4اد؟ثإعا:لمماطموودلاةلم

،السهـييم""لمدهـو-5"ا"الادرإحوذةا11*ةاءمر"ن!""ءمرود"هـ7"اأ)رزر

3*خاص4برةصةم،تلمهوةخ)لسلمبإ!اقا"ولذيئا!أودا:3اأتأى

ءلىاه!مإمرءنأو،إ؟:امإ-ت-فيأئمير8أ)ةأص"نكانوء3ءا.للإثس

اءتقدرلهذا.!ما؟-ينءنأ!س"يىولمخمةإ،إجمةال!ر-"4إ-اهـذهكأ!اقا

.ء:اد!ءل!م.!زأالدئباهـذهفىا)*ذابكلنلا:!ودلابدأنهأإ-ث!هيرن

ةلمم.دلممدفىودأ:لمأبد-ولار3تفرا؟وبمو!إيينأوررينا---اءنو)

انط-مروضسةثقاَثلمم.واحلأو)الأرضفىة!ن?ذود2":ةا.بم"مأرأدوا

القظ.دور!مةفى؟نادمعا:2صأيظوا.لذلكودينهتجا-اءنييالراء
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ص!ث!2!

ورون4ود":2أيممهلأنسن،3كل"ا،روكلاةفئ.(41ة،)برلإأودىال!"!ءلى

-ءِاَتثلايواجمعوكط،عأ"ة":،!يروءاهلممؤظيرا،اتلذاإاإالهاءكدةفى

ءلممالالف"إطجمقْ)-وأنوعا!م،5:4)أ؟ثء-ا"تخاصخاإممهجاهالذىلا!ثر

ىط-ئو!،!شدلأ+7أتو؟ارأ!ح)2!لا؟شردا؟مكل+رضفىالأرض

!مآصااإسه؟بهـتا!.4ايموا4!ثاوأ-ر4أط"ألا"لمومو!اَ-براش-يخابما

نأكلتوامىأ-!مرةونحى1،---.أ3،ىصأمام+لوممهـذههاأموالهربة

برا)ف!*له"+؟ثإ-وان"ثءإءا!نو!اأ:2أنءنيتوملاهوتةولههأ

11؟ت؟ Olt:تظالموولا!بلىلمم!ولأا!اء!4إأةت!فياودلا:42االأهـ!.ةأةضمار

ت!اصا،.ةترأ!لىوهنأ)*افى)آت!ذه-:خمماهـت17أدىإصيوءلأودية411!يما-ا

ولوظ!اَسمودأأنا)"الىإمى،-ودىطيص.امدارةث?لطأنلاءسبمحىطمجوزلاأنه

ا،رأةهاا،ة،كهـقأ.!ودأغ!نءدمألىأدى،1،ش!دهءاءلاأو

م*ر!،،:إلىسا؟ون)أةاءز،الضالأهـذأ.اة:مارءكِىط!زطىىطهء-11و-وىدىط

الزراءؤءنا)ثأو-إةثصا.ءنوفى-ب.الزراء"4اللأراةىودا):2ن!لك

اث!هـدااص!ارأنأف!سق!ةءلمؤا!ماؤ!اوءدمثيناب!اءلالربايمو!سر

اللْاصرواعاْوأثمرهطاهـدهـثمصرملىةىم5والاس!"يرادإ"!مارةازاىملة5إلى

)1(sh Life in The Middle5+لة!,IsrselAbrahams

ia : The Jewish PuplicetionاللPhiladelpتطد

.,3291.Society، .5918 London: Goldston & Co

،3 The Foot of Pride : The Pressure ofل!أحalco! m\!

Christendom on The People of lrael 0091rof

0591.,years.Boston: Beacon Press

ct of The Church and TheأJames Parkes, The confl
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حصلآ!!

ادْوءلعلباتفاود2دونبغ.د2لإس!ن!ايقط!عقالْأ-رى94الغر

ة:طروا.بهابرا)تاءلأعهتهلأإسحإصه:!ه!االد!لفيمناأاىرلأترك

"!نولأةلم!اله!ال؟!ن4ازتجموةور4!أ:ةا.وو!و"ءلاد،وعرإفقالالاْ!وعلى

فواي!.أخرىج!4كلنتلإءويالإةطاعاءوأصإلوكاانإو-!4ءن

،والأرزاقاصحالأءوصاسىبراكلإن!ا!اموام2أ!ءةوكر)كبحالأو-ةصحءوضع

الرغم0و.ينالا!رقيلكائبو"!س)الأءوالونزعد12الأصطءوصحثم

،ثكرص11ءن:بضرافثل)م2عاةتوعةرءءديدةا!بةسزرضءن

حشا.صيت.4وضريتعوءلى4مفروصوةسا:ب،يةواءا،ء9والجا

:يينالمها،وطلمةينينقهوءريبةةرأ-افى-خوع!4:"إ،وةسأسىاافىا،لك

فىوالممىاهمةاروراوةرانب،را)أدمأ:ناهاْبوضرا(لأ:أودبأءور

كانت(ألة:ور-ةروءصاالموفيعاحةصحضتضرا:بحئىةاى،الأصحاق

الإنط!زيةالأهةدخلهن-مأدلووفرر!تهلانجلزافىود2))هاداتعا

"(1الأ-رى)اوإأوبيبلادفىالص4هـذهءنأكثرإختإوكاأا

نائج21ْعلإتيتشةةد.يفرأ12نتكل!ودأ"2فىال!:بوثارأأنالا

وسا-تكبان!مللأنهملولاهـاأنهانة-امأب!!ديرى.جدأ4-سة

نصإءضأحف!مءيعود2اليإاة-أنذاك.الأوروبىاديطفىت!م!و

نتكامنتضأش!"لةيهمةزكححصدالوأصيرالممرصأمدوتوالححصرانبمإ

.اوتاإحتىم4،لا-ةالإنسانإ12ءرةق11أ)رررىواو؟قأةوىءنتزالولا

لأيموفىىاهتةالفىانحهمرثدلأجممين-!اء!وسثوءإلمط"!توأدىفةد

-الوراةأ!-؟ونافااعلىوءاهظخه،الولا.أبملاثبة4ة!)و*مهالرؤ

نر.صةاانإ-4لمةاالواجمباىحوصحة:ق

3خابراجع،254عى،ذ3هـه)1(ألا.ق

.JewsبمHistory of Th،طهـ.!AbrahamLeon Sachar
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!ل!!حف

أنويىطقون!ةرسماىلةلد05لزروناطليامللمىالرءاأبلطورأءذاكأىلْ

ئهكول!وىاب"هحفىيذ!ربمانلافىردبمنلمإذ،الأ،سؤشماأمايةررjالأ

طرقءل،ءخهـاتبأ)فابرخهحكان،ن-لاثاوالأءسةهذهفىعضوأ

اءةوقهةئمأأتكاإيةا،وروفالاسرة.ال!اءلىالعربىابرتاخفىنل1أقبا

لءتةح!قأى-ما.:قفىإ):،االر-وعءنلابدالق4والساطالأردية

رتةومةل)صلأ:"-4باتهاطألارألثدتهطيرلأسىااما)ةفاوكان.)ةردا

-ءنحمهاأءملاوهل5صلءلى12هـهـتةءصلقىصلا!صرةالنأى.رلءبلهاىلا.،1

وبم!دولاآسةولا،اصدى؟ثتوأ،هـ:د)ةوأمح!إتزو01ئمةاا)ةز!ى.ا)يم،ةإ-4

فىالإمحىلراط-اةلخيراطالإط:.بلهلوkةا)هـوىلىأءا.)ملرالىلم"ذهبدون

ا،بلصءبلينءلى-"ادلاورات4،أإبله؟شأظإمءنلهلاةدأ"أرلبمااتخمااماهذا

المالى.املىلفاةابل!نرةواأن

ابر4الحىءنا.؟؟قيمولىْ!د"ا*ربافىا)ءظام!ذاءإمث!أأدرى)سص

نء4اءرؤا-ق.4تهرؤوو!،ا):،ثدبهالبعايمونرزد،ايأابلمةانإةاقاَ

نسأمالةهـ-ذأا-بىوالذيئاو)ثكالأؤلعل-الإسلاممط!ماءىالابماماتفاا

إلمطير-جم!زاإلماطااتخمااموأ.اأوروإهدنفىا."صرثم-4العرلىالبلادفى

و-ءمر،وا-دةلةة"أوأءسة!المهاطقءن4متطةفى؟،مانه،وداءخبار

أءهـرهـاإدارةت-واماءإساور:"سةطاوالوابمباتوأطةوق

بماقيءتحكان)فا)يةةوايه4فا)ساهـا.املادااتو-إعاالةصاهلدك!؟؟إ!او

فىام"بلاLL!؟و-بوص"تألرومافىا)ةانونفىالأءىلةرنبمامل

ابر"هـحفىةمالي!!ظليم-أصرلهوشكوا،كش!بأ:،ودىإث*ب

.لإ،وىلى

وءهـ-زة!--أاأوروإفىأ:لم!!ع!اأايمإنأهفمكلهْل21هذأو؟ن

.أ.ةذ-4

الدفي،لإت"اه!مىابانهْألرجإسأوالحتاضامع!نالىظام!ذاأبو-ب
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اء!ةة،ي!لادءلك!مبا!ازىوقىتلتوإ-بهمنوآو.يراص!ك!واايمودأميت

،ومماتوحى:اة،وا-لانصوم!ا!لة،و!ثربمأحاصءف،كالماوا!بر:--اصص

صحظء4ت؟ة.ءصصبدرىكلءلىصقيصص-توراةpأى-نشاةااءلى

وضؤون،عليهو-!!رف""أيمشؤرنبةولىالتى!أحمودىلأثهب

جدرانا!لتوالنظامالْاءنوشؤونْ،إةلهفينرا!يزاطاظؤت"يناله:ادة

Uلا))صىود"ناإكاراءبقيحىصأتكاأكاىص2ؤ.)ا!ىءمو الدا-ا:-4اذكلور

ية-فرصْأضركليرلأاأوإلاث11?ومة!تكاإذ.لةتلادلغصمبواطا!4

ذه3ز.12ةوجى:ا!ماثوزثأنيةأي!ودللهتظه"وكانبرءته"مثمبءلى

فصحا)هـتالأوايةإ"ظء4اأتماكاروةطقةفىودىاءلمالاث"بأهاء4إظهـ4ا

لهءممأهـ4وكات.الأ-رىود-""25ظمماتاإ?ص!عةأا-ةةرعاو"ا

باتوة511ةرضفىلدولةا4كلا1إ-هـتع-5(لدينااتإ)صافىةةرعوديةا):لم

؟نالذىأ-لملاح،الأ!برسلاصىهأنالا.انصودالأةرادءلىو"-زاه

ءلىاطارجأهـأودىنبذطلعانهو5،اإوتءقوبمامفاَتأثيرأأثدضبر51

4ءرص،لهأمةرلالارطنكانالزءنذلاىفىذ:المت،)ثخص،طاء:4

ا"بىذالهةوررضماارلو؟دة؟ية!اأور)دحبدونر"-جمارإ)نبملاةةل

كربمل"لأءضارهالدر)4-يملىمةزبل"نوءالهكهأءلملا?!ءمأدرة

.الإ-لإىصصالت!بيرءسب،،ءرب

ا)ةا؟ونىلىاطةاظالىأدتالتئا)"واهـلوأ!أكبرهـوإذأ!نا)صتو

نأءاإأ.6"رةءاراخىكلادو!ثلم!بمنلمو.ى1pi):لم4دتي!وءلىلىلةطباو

اطاضامأواعست!ثطأنأوبوأ:2وا)-جمالاةتلنف!"يهرضأوي!-صر

لهح!ارين؟12-،اليوأة"تور،فىا!ت!م-هةود!أ+2اثهبدةلإرأعصثلو

وأ!سوتلفى-نصأىودى+12لافيرديمنأ0لهأوعاصىهب!اوءىناطاءام

!-ثةارصاءصا-!اَألهيمنوا.!"لءىصاأتةرادأىنأقأ)ةاو"لء1اواطتبدث

المة"ولبه-أر-TTakkanot؟-+يىه+بئارأت؟):،يخاارراة؟ت4إءآم!

؟عأ.لأىاهـلا!صجع!ء:2ا!دخءلى
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مير)!مي%ومآيا"،"!أء4مر

يد:د-د!ء!سو-ا

!نحيإ-واأل!هـدةينتصهالالاءلىمأن!ريبوؤتإلىال!ا!اهظنا

افىديآ.الهءسجاءأنإ)ميالو-طيآأقىرونيإنرإلءةطدعاإقى

ءيردا"2اذإىءص"فاقط"نما%عثوفاأفىدتث"مامى!-ثأنإلا

.أطباعلاI!ذا

4االأوروأيىاةفىآزأ؟-15إلىأ-!ائ!اأصال4أاص)+؟اطروبأدل!

وأ-ذوالةربإثمرقأةثنأرةإ-ءآاإ"+مرتاإذ"اتا-"واخ-!ءالا

إدتااكبرت،الآشوءلى.4ا)درةباءصارةازقعصن4ت:!اطأ)كلرلب

يةرلاةر،ني"كللىت-ض!ارةءأمئ!و%الىأدىمماا،5!ءركةاطتأمفو!خ!تو-

.12وأفظءة4ء؟!مه1Jب!للاا،اور-ا)"ءارةi."ر؟!"رو!مدءلى،4زراء

إملمك!إءنآت!اء!هـءازريروكاثت!ا11"ث!وبدةا*دأأيآضىاو!وشهرت

لةفي-"عيلا؟اإوأطناأء!.ارءق!طو!-"ا*لماث!نى!!ام؟ساالىسى4لأا

))-دءدةاط:اة5-ذهتودة.%ا%5وألىائا1ا.)أةأوللأءسةبالأ،ءإ:12أو

مدنإلىتهد!اثمRenoissanco:أة،ص"ء!مرة؟ن،اياإتطأد!نفى

،الا-رىباأورو

أ)ةهمارةحماد*يآفىلاإ-،!:!نوأمآدأ)15إثآرإلالأ-!زاد،وءا:--4

4الضهـص?سلر؟لاتكالأءاأ،يرإيمة"!ماءعاالابم"ص!ثدءلمط.لة!م-ب

هفاه1-لا-!ما،ألي!ودال!رارءئايخلأىبىاإ"ةءهـاءتا.ي!ودزملاه
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لمشىدوءدأ،سةأعصا.أحيد،!هـأ34-2351)ا-إخأكايه:ت4بوتبا

"واءو!ا؟ن،ا)"،ودأتوةء!ءىءنا؟"!نا--صافالذى،رةءِ!اثا

1ول-فىاسشا)قيدلاشما،1اصد!ا!إ؟ىوودوأدو ( Lnquisitio).

!إ،كاناداءودَْأ.وناورا-امنلرسادةش،1حي-ب،ا:ةدتةأوفى

ا،ءووفىM):ضماراتtو-)خبأدلح:إ-114ور-الاتاءاضاسينمنعدد

وتح!5)!(إءتادلةاأ)تية--نو4"صداهْ-ءن!وفى4تيواللاهو4فيالد

اي!ودىاةكاف.أ،!ي!:يينسه:قى"،.ءلى!دايماب"رف،اَافييظروفهـذه

هـنءدد(:أ):كط،؟!وأءاهير1إلاطفىعازفعانوكان،دىدورويمهإ؟ن

اغضوىابطءو-فحأصاخجا1عامأ-4ش"ااو-ءةب4أأةشلع

يخإربفى5ءرللأوةررتاقجرازسف.وتأم5برا!ءاماطاأن.ل.الىطالإ

بثرالذىاتاءودىا؟ون"ةاءنالرغم0:؟-"فىبما!رءنائمااطا--أليمود

.ةرأ)3(وبمثمأ)ايم+نإسعلىا)ء2أوبسءهع4إوشقياالاَلات)دخال

،يخمود"وإ"دأ5سكالأ41ئ!قهـا!صء"المفبةلاهمرءدىأمبرو؟ن

كبثرةدأاأءد6وت1)قا،اهـو)ة!وءن.ةاثلةجد؟ت"يم!د؟ءلىفأ!نماور

(1)5.th, The Jews in The RenaissanceولGecil

9591Philadelphiaا!ل!ثماو22حةة! : Jewish Publicatin Society

)!(Ellis Rivkin, Leon da Modena and the Kol

.1925,Sakhal.Cincinnati: Hebrew Union College Press

02حةة!

)،(3.sicianولGrove's Dictionary of Music and M

2مر، ، rكاياثماو،an & Co, ,5491 VIIإLondon : Macmil

Abraham .Z Idelsohn, Jewish Music in its Historical

Development,New,02,1929-6913عى York: Henry Holt

http://kotob.has.it



-23-

افيلمتراالىأ،جرة1إلى"ب!ودماد،وزرز-اانراتراءن17):از-ثنيذ،ودهن

ح!4ك)يةدما،1الاصزينواا)ةإلثثاثةرمهـوكلاداحاعاأنة+دهـهـاوا-ههكا

ان!)ترايخنتتحتوا،لماحإلووفى.ةصلأدووهـاجاهأنكلةذانكانرا2:ديه

.34071"ا-"جأ-إونةا؟ةضإ"دإلابةايزالإنسا)جة-.4إس)اخبئدلاي!

فىنزلواو1هـ46-:4ر.جم!51الىبنءرء،1اولبماءأ،عأ):دأ!هووءق

.ركةثويرإ:لم"دوهلاا"-يردأمنيث!مىالنىكا؟تبةالهو):دا-هةهـرةا

بمونءاأةربإلادءناءإوجأأجم!و-وأأميركاالى-!نلأ:ازيمودا)ؤ،ؤلاء

ية1إور"رولاتو))"لا"ةرفلادفىنزلوال،ةء-ب!صرإلى

أولي:،ودهـؤ،ء!-؟ن،لأصددفىالأورإ!ةبرة19تجاهفيود

طبن.عهسب!ود

:اأوروإفىا)ة:وبر"هـكة-2

ء!ماعيةواءة)يةقويءووسلءضر،ولأشاكلنعثربمأ-اأةرْبينفى

ءصرنةص!.ا"ةب!را4بمدر4ا)ح!صسبرء4لخلالدتو"دنث؟بةلصوبا

وكل،خسةءدىههاءليرتو9!ركة.قيوم0ع!4باةا-حمااطركاو)برواقي

:وصألأ4رأةامولالتا-لملا

هـ"ةولفيكلءصأا41:طعيْوةوىعةاءسءناحونا:أ)ف(1)ْ-.1َ،.

ا"!-:!يلء"لا!زس!4كلغافىؤ)فوانينة13ءلامافى+ةتىماىاْْ."

له!.بئضعييمرنهافىفكل

4لم!رةاتالوباا)ص!ونةوايين"ثفاتلابمؤهـلىألى*ؤ-انءةل(2)

ةأسرار.

مهافىم2أةةجم!فط4ء4ىء7"باهقءا،4متةورهالإأ-اناءةل(3)

.يهر
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هرية11اوالو!ىالىيرجعن1ةالإزساقللا!ةإذأ(لاطجةدا)

.؟:الداوثؤرنته-بالإدأرة،د"الماورا

راءهـاو.لمحونأينموايصإبتهةلكلكلااأناعترفوإن(5)

جديرلإةسانفأ.إليهاذينةأن،ما!ذب)ذاإللإأسانظاءةكأنيمكق4ف!

أخماانه.بثص!بح

11ءوءنلاةوا!!ناةصباءاماةلالإز-انأءا5:بملأيىن"و؟"،لي

ومما،بهطاصةاا؟ايخهفوأأرراأن،ذاءنالرغموة؟اولوالنباتوطبوانا

دا"اَأينأقوأ"ذهالإأ-ان،لأ؟ضملذات!ا-دفىلاة:ديلتابلةيخرقوا؟ين

ءهرض،.ءلىودةصا::04ذىوعكلوؤمالإؤسانأنإلىذأ5ءحير.وأبدأ

،ولهذأهءريىاة!كاقط.بض،بلزمهالاأسانأنءقةالرءموهذألاءطأ.

و5إ-غاأىاْ!نلاةوولا-فاإل،لمهط؟ينلةوادائمالا؟خثلالاأساننجد

.،)1(لمهاnفىسلوكهلتفام

التىيراتساأمؤمنلاذمصانأءناجلاةراهـوبر"تلى":؟ت؟ةولوت

قوا.استطلءلىالاأ-انجرأةعدمهـ!والو!اية.ن!سهحلهـوا2فرش

لألاأهاأءلى4هـةروشيةالوصاههذيمن-وا.*يرJ!لمذذأنأبدودطالطب!هية

ءلىالجراةفىلةل1)5ؤ،"صءلْلاتةتمدا31ذلاع.أءدةبلهن

وأثمدهـااتالوصاأرذلفمرا؟الديذبةايةالرصم0051،1ا--!دأمه

.2(")نمررأ

0)1(Montesquieu, The Spirit of The Laws, tr

0091,,ent,New York: Colonial PressكعThomas Nu
Bk,241ت-5 ،) Section

(ImmanuelKant, Foundations of The (T

7Motaphysics of Monals and What is Enlightenment

.tr.Lswis White Beek

.0591,Chicago: Universify of Chicago Press

192-286مفعة
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فاء-ير،ير"ةفىإلمَءأنتاءس،بىوأ،ررأ)ضحرفىلأهقيدةءذهوسرت

ألاأ-انأنة؟.4نيررةافى9ف!ء+"ثأءة-او2!رأ-انإكلبما6هرءن

ذ)كلههوة،4نمدهس11واذ،.مهداتمىصياإيردبمو2ة،لءةوله.نأساإ

.2-رإذمسانكا!104اماتتو!لنهسالى-وصل،4اب-ؤوومرأ-الة؟4بأما

ينولأنيجببيما!مةر!ة!-ءنا!طءاركل،أ"ءرإكنفرقفلا،إذأ

و-ارع.اطبأةءراةق?خءلىاطعهذاهأطهقوسرمالط.سربعأ

المذ!ورلمبدأابط.:قإلى12لياو-5إح.:إ-4نيرمقإةءررونأفيونالهق!

ءيرولأي!وبىييهجىأإ:ينالدإكنرقا)ةاءتبىوأم2ة.الدينءوصوجفى

نأمجبط"-ءا-بةارات"ريتاذا؟:وقالواءادنيةأأط:اةفىبالذى

يدفيأنيهمفا،للأهـورإتاةلمممووإمء4اسه!-دامإالمواءا:ونت-يخذهـا

تضذ!اأنمجب"لاؤ:صادارارات"ةشظكاإذار؟صلفةتانبراداوأمكونأ

ءةله5وءةله-ضضداء4اإاكوذ،"ثءس"صا!:4)4"!ءاءبالموأطن

،-يرأوأ؟4نحتلةأدتانإوناوا!اافييدأذحممما4،يةألاهخصادالملأهور

الهةل؟ودهبةم2ءتءلوم9تمما"ةاإ!نصماءىالأ!الاخيرطكان)ذا

ور"لأْا3و-بئاإدرا!12خويروو)ءلاءأااوه.4ا!ذه!ذيب-ج!دنساو

05!امكلح4ةادظإنالأدتذوروت-!مادلوتء!ادثمت:.كلأنيهمؤط

عة4اأةطهوأأنإءد!ا-ا)برخصحفىودأ:2تداءل،و!ء.ذا9إ"صأ

.(1)نور"ةلاعاو

)1(Salo .W Baron, A Social and Religious

History of the Jews: New York: Coumbia University

Press,2417391حهةص

،Louis Finkelstein, ea. , The Jews, Their History

Culture and Religion. Philadelphia: Jewish Publication

50!!اtyْ,,9491)11.21-462بالأخع!بل!اعاو162حهْءة
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بلاو،ربارونثةول.ا.لم!م!"ذهء:لالىخ!سألاءرفا،اءيرص!فىأما

الأءبركل،الا-:فلالوثعفةأنالى؟ظرأإنهإ،هيركا1فىود2لإكلؤرخا

!!اؤر-4ولافى4فيال!)طرية-إ-إس-ول-+ةر-ونوتصريم

ناالحعداوه!كاو-نسانالاقءةونونوةا،إت-د:ااتلاالوود-تور

الحباة،هراهـق-.يعفىيت:وثرظر4وبمءنبر-5،ص!4ياصىالمصالأءيركل

أءرأ.رأدخيلوهـاألمم.أرويركافىثر!سرإلى!كل-ا-وناأوبلأواود02يةإن

4.ت"ص!رويءا-بةلوذةوا4إلادارااك!للااع!"ء!فىن!هـاطالاااءوسظوا

د-لإ:4عاةوجأولربين،قواشهن!4الرء؟سءوضافئإين"؟ودو!د

ال!--ووقإرامإإإيراطربمان111أزيمشدكلا.يةأ*ممكراءير؟4كاث

ارنرةارط:اتوا4للاْءاءكل-اص"ءا؟دفوص"ت،9178له؟4افثلادلة

.(1)ا)جملأوشيرأو،ية"يمود4يةأ)مارءلى

يةوألةعر4حمايوالإ!4الص:اسثاط:اةفىيمود9د-ولةإنذا5ومع

11وببهالأةرز-04"ءورةظءتأنالىوةطءأتةماحأ-اء4ةهالأورو

ا)فأ!لاءداردم31شد:ذ.ةليون)ةاوهةوصاتحملاتت5ء:*12ءن

اة:اتؤْرونأبرالاتيفدتىفىة-،مأ؟يمزون):لمودوراح"،ءأَ

.ب!ا.وث:أ؟ررلأ

:هـ:دا-ونءويى:لأولاثأودى11الرد-3

ثولو-4إث1ةواقأ؟رءنأءظم(6"17-ا!)92ء:دا-!نءوصىكان

ر-الاتدايمهـنلأهنرصهبىثفاوكان،14ر""ةل!اةةءحاإأى،هءهـس

)1(Joseph .L Blau an4 Salo .W Baron, The Jews

of The United States, 0917 :0184- A Documentary

History.New,.6491أ York: Columbia University Press

8،2-06،924عةحة
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ءدإنةفىهىهبىوافىولد.1()نت؟إلأورصالإ-رزجولد3-ووهما،هـسألى

اظوددرس..لذكاوا4أ)ةطنشهدإددأ2ءةاإطارأثااأألمافىمهاود

ذهبثم.صرهمقعصرالر)إبةفىرأتمهجلفردأوداطاخىامإدءل

4لمدإة:ج11د2وه،4افيوراالل!اتإمهاهد!افىودرسبرلينالى

الا41763سهجاهتأنوهـا".الأدإبةاتأأصالوفىالدءولمندلسرن

ابرر-:4ا"لوما4اكاد؟ه-اشة15)زاهنالكايرةادة:4عمةلهو؟أت

عابهأهءتوا.04*ةقين)1،تجتاأحدةتكا"وريا-وفءلطحتىهـ:ةوقأ

chutzj"بلةب4ألبرو-ثافىحومة ude?،4خأص-كات"ذىي!ودىاى"

!طرقماوأولء4عاواطرصودى113هـيزاثهاليشكشديىضاَأوكان

،4المهرة-ق152رتءرة"ترأثين!كل:اأناجاسهت4هـو4أأالماءا4أأ4دن

ودإ:اممأة-2بأةةدموير,"هAهـذاءوا!بعدرسءلىاا:لمودلاإةدمنلم

اه!ص!بهأبل!."%=و؟ن-،ود.ذهونء"دفكرسالهد!ذ)إلى5؟الأمامالى

وهاةآ-5في"الأاهلرا4لذفياردلا:2ثة-فاكى،.؟بةلماللاوديتل9ش-مة

---ء-...-.-..-....---َ-إ..---ع

ا-رأءلأةهـرىْ.لةإهبرت:هالوارلم.. -للاِ!!لالطْت،4-لم..-قم!?اوئحخ!د

سوددودْيرمىدوأير..44"ترارأودىي:2الد!ءلىادةر!

ودبة-ر302اصرَيىشه4ْأ3االاا:هاةء!نبينمل"الؤْب3ذورالتاربخفىدرر.

حى..كا-َ."--ع-ة."؟بز-3..---.----.-...-..-------...---..لهالعلهود

الىب"،1فياافهْا):ةل!ةل(ابرءحأ)هـاء:15-تءلمثهمةد)-ودْوأصس!

الذبنشعبهمنا:!نالمحاةشطينآف-!ةمصهىفأ4"مبرالمنةإود2الي

:ق-لنقابتهـلسونءياةتفاصبلانظر(1)

Hermann Walter Moses Mendelssohn, Critic and

0391.,Bloch:أPhilosopher, New York

ساقىتبسدبةمعارفدائرةبةأقثم
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41187ث"أ!رةاي!وديةيالمدبىسة،أ-سوعذلاى.4داالأاأخهلمىوتلم

ءصرية!واص4فىاة:2إسدريتاةام10ا"د!اكللىالاةهامبر)!نفى

ألملأمةالىلأي!ود.نرصهـلىيخركسةيرأة-"ترىيماَداوكان.4يدودت

.4ذالأا-ا

،ادىابمبص:ةأةكانث-أح!بىالضبمرالةمنددونيأْراما

"نون4ابهففئغها.بألدولةالدينءلانةأءرفىالهصرلذلاثإق-اأنه!ل

بججءدصا4أقضهذه5فىرايهمةد،7831-:"إثوراواثيصفى

"وظفمنلالواطقيدأرإذاانهةولو2ز.قنةهنطقءلى4ء.في4زو

بالواجبالقيام!رسن،أن-ةدىأوءاهلأوزارعأوتاءراوباءىاو

نءينحيهأنإل،ادينفىأءرظرلأيةأبئءايهومحب،4إا:وطا!!قوى

اءلاة-بماي!ملال!ءزية!رر!انلموااإم!معأنأرثدو)ذأ.هـإيئ"5ابرالات

.أيضأ""نظرالمجالاتءنالدفيخحىأنو-ب،4)طاؤاورو!رأزمالا

ي!ودىإا)ديئء:ددونر+ضر،"أورشايم"4ةعتاءقثأفىيصفالةوفئ

ةارا-وافىفي:4لأتار-صو"ةءدى1.1ؤا.-::4".-ةثدةيملا،ةطة4تهب!صر

)يمودبااطاصشنأةاأى،يعةاصرةط05ديةلاي!وة!"ةيدءنرأيهفىلإ-ت

مجبءابلبهتؤءنأنبب!ي!ودىءا-"وللامنصتمةيو.؟انةالابمدير

نءالمةحر!ك!ررأناو!فابهذأأرأدء:د)-ونأنإدي!لىو(1)تله{ء)0

وا)ئالانساقالعةلقيفهمهأالىسرىبادلىءبأيةأؤمنلأناأ":تد)سونيمْول(1)

ديئعلىخرجتدا5بقولىأفىظنمنأتطالقد.افىالاؤلابر!روبرهن!اتبيانهاممكن

محسطعلىالامر!له.ا)يهودىلادينخاحا!ءأدراكعلىا)ظنهذال40-بر-ب.الاْ-داد

ابحى.االدينعنخ!فالاتغامبدْ)كفي:لمفو!واليهـودىلادينلازمأءرذأؤء2.ذلك

ا)فهوع!بالممنىالسماهوحىمنعقيدةبأ!ة.!رفلااي!وثىاالدينأنالةولهـحضناربرا--!إر

-رىويلوكأخلاقوهبادىءوصق،وأوامريخازواْ،ا!يةء،ثسفاإ.،ود.ا-ي!جمااءشد

عجيبة،ةطريةموسىقبلهنا)يهموصتاعهاوهته.والأخرةالدأيافىادحادةقفةالى

قابثه=عاهةبادىءولا،اطلاسإلىترى-فائقولا،ءةائدليستيم:كاو).ورا؟يةها
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مملأنيبفأ)فحر.ؤد))4ب!ذههةيدالأسركبنوأن4ليالدة:ود.

ولاالمصي!!امقبادةلاءة،لذيث.اكرأهدونإثاءءاةةبلوفيفسه

و!ى5!لمةاهـا؟أي!ودإشريةا)تةمرهـنلهإدةلاالسلودًأم!.مع!ز)ت

لء)جملأنها)بعث6هنمتدل!ونأنالا،ا)ةفىودفىاطاخاهونبلورهاو

.اضماراهذأفىنيلكانتصاْو4يخر1سبمابهءقلىسأسأ

:ح!وداايرصسر-4

أبرههءاوالمدنيةلأجاعيةاديناليفىللأمهلأت!رير4إداتكاةت

تجا.اتإ!راهءنواءذ.نيناوةءق،ذا)اءبراطور،الثاقسف

أءفا!و،ايمودءلى4روص411اطأص،:باةسا؟ةض)ذ.إلادهي!ود

!هذ."ة-اوبْخا)يمودعليأنوأءإن.اهيزة51الصفرالاهـ4هf)بسءن

كلا،4ثك-او)04ي!ا-3لأفىوار2?؟ا!اذإة.طدثدة)اتءأ-رلإا

ييمودإلىلأبرأعاوراإبوعا.نيرصءنهمص!وريره!!صربر)طورالاه

نأالا.ئ!مآرا.أصماإأ.ة-لمم!آسمب!ءنوأبحةوأنء)يهَعا5جماأدخذواأن

حماةفىا-يوابىطاموْاصا!الم،-!تة.اتء-رالإاذه2يى-!ميصواأاليهود

ءرةأأنةدون12ةهبممكزوأو4و":ابديةلاة-!اواةاةبئ"ي!.لاد

"-كلمة.ءمنىبكلكينكأ-اومواصا:ينمة-2أبة-يروا.أنودونأصياؤ!

كمراوقياوهدار-3يىكمابد-لون!،يناب-ءقيترف!ونةةواةل

4فأ-ذتافىكوه.ن!ماموقيار3اروءدا)ب!ودثرتاخولدلهمبد!ونولا

منوهىابثر،ايع2بلبف!ايناابهاةوحىلمهةW,ا:ادىءواق6فاطغاالحق!-لابرهان

كا.،ادكعابأوبا)!صةوليس،والتاريخوالملإيمة،اللهمنالم!تمدانوعا

:فىص!ابجاه

،((rusalemأ،Gesammeltس! Part3ء؟Moses Mendelsohn

Schriأten.ط!zig,111،1843,94يلإ!اوما993!فحة
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هـذْهبةيرإمتهشفولألرفيا!مأءتاردونأص!ا?دثدةمءإ:2ءمألمق

(1رأه!ركا)اةروأوفى4نبلمالأا"ي!ود5أء،4"ظمتهج!وكلق!ةا..للأص!اا

وةد.ا)فرفي4العورةبعدالانجمواصعلمن!اثءلأ:ءربرأنإلا

عة:ارا711111971فى4ا)فرؤبةبهَالوط*.4اجررت5ء:!ءاأ-اةرفىأدبأ

!يعرعاب!مالموافان!ةوقكل"مءراعأ:يخاةلدأسالىإةب!نا"ح!ود

-مباااكالمواطنالإأ-انو"ةوق4و؟:ةالىادااقرذا5اءفد"جبأنهوا

حراخهـإقالإذسانان:لاار:لتقاو"فا،ليورةأشلأفرذىاعهب

اعلأثةوملااعنيجبالمدفىفبيز،.طةوقافى!يهاس":امعإارء"-او

)"دفانء؟.ب15،لاوماناواعاناثكلدهـ12يىامة5يا-دهةااع-اسءلى

ءهيةالماالاأ-انحةوقعليافظة21!ثأ-:ا-:4ا):جمماتلج!حالأ-بر

:ثالىا،هة"فالم4والأهنوءقاوهبةةرد411صلألماراإؤاطروسلاأ،كاءلة

وءشةدبيةالدنه2ر)برسببولا-قا،نه6رابر-"بر!لبهترضلا

.)2(أةا؟ونون!امبا،هقالا-لالالىب!ااء"أقهتؤدىلاانبضرط

ا؟ثشةتوحات"نة!حبهدكللْترىييهودتصريراتء)-راتوجاه

تحتا)يمودفريرأعياداوأخدىيبراطنصسث،4:6917ةفئَ.فرأ-ى9

ودال:2)ا:خب"صعإلبة11ْاع-نة-اءتاناوه.))فرأ-ى"-فبرءنص*ط

فىنأءراعذهاهلا.أبااثطافىود:2يتحررال!اه!سئةوفى.!برا-ان4فيرث)5

)1(.CecilPoth, A Short History of The Jewish People

:London,,4891يليياوءا933!ذحة East & West Library

:فىصتابابحثأبفامبلظر1(2)

Georges Lefebure, The Goming of The French

Revolution, tr. .R .R Palmer. Princeton : Princeton

4791.,UniversityPress
Nحةةص 8 9 - k'IN322-،12و.
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؟أطورءبرلاْالءلملااوا-روفىرأ-اة؟4هـزإهـدر؟:يالى!بر!شه

أ!مة،لمدوااسهثاسبئام2ههم!عنود2إااةما.الىالدولعادت،نبةليوا)نا

أءادتدةجدأينةواابرمتءامر،نو)ممن.وهولداةرأصأعدامأ

-دواي!ودئا2كاباروارفىببئا،187.:4يسئ55ت-لميم-رود2لاه

.ءررءير

:يمبرىايرالنحرلابمء-هـ

رأةاةوأيةيمأنويعإشكي!ودىأنر""*ربلةدىوأ:2ءللا-2و؟ن

:حأصو،!سرروقدلأناأما.ا:لءناثنار؟،يمر.تهـوة":افىخاءودوي

وي!ودىأ،-افىي!ودىلة،ءرثبلملمدفىكأء:يءة؟غص!بي!:دبالا

جم!ونانء"فاؤ-ا.وثقأهامهي!مارتقير-5،هـو):دىوب!ودىأرأ-ما

طنوحوء"لو5لولاابدين!ةرلاة-أوانبااوأ-2"ءننونلاةايئدادي!و

-ياةتخلولم3تدودهوة4يررافىلأ."ءرلمأيرةءخاو-صارةر؟ةالةدولةو

فىصقسهءلأ-ؤالهذاعارخ4ألزكلةكلثامنباارروفىودىا):2

الأولى.الممفحلىهىوهـذ."صهاح

هاو!لاهلمحررةا4ةهالأورلدولاةيةاةءلمم-ةهاقى2ة،4نيأ!أجلألاا،اها

صظمم11فى4ألطانهذونآ:جهْالايأتلملاي!وديرأت.-فرةذبهرأنءليخا

تصادالاةربمصماعلاوأصمةأسهثاءنلدرااةصاهأناذ.خماسلاوا.ىأصثا

ص!4عمأسهروالأهاهمةواءنجرةوالإذاجaL)اهم""4اءةهـارإلىأدى

ت!معةاهأدىاصءلودأ:2آ؟ولجأءةا5وءن"وأةتظماتاماملات)

هاص1ءلىلا،ودt:"%ع!5؟ا،-دةالىالأمةااتأةريثوتماَ.أ)صضصية

يةالأةتصأد4همخفهاوصوءيئ،الوصأنفىده-ووأ!مهامرءلىإل،الدفي

ينفى.كاوخا3الدءأه"إخأادلاة-!أ:اواا؟ضرفاءمإ؟غلا"صماءيةواوأ-ياههث"

http://kotob.has.it



-.42-

اطنرة.نا)مب!ي"،لااطنجرةءننب!تإ!ةنظرالملمانعةذهeأنإلا.أدهـلةأ

ككسب-الاذصادىمل))8يمونأن2مثةلأأ)ب!!دىين!ألد.أيمودية

ظرب!اكأيضاَتةلمملاو!و"ةعهلةالدين؟-4لا?لملا-ش،ا!يشا

الأهـن!!ح!ظامىاد"ءليمونأن4تو-كأء-4قرادواته)!ةهمر

!ي!ودىوالدفيذلكيمف.الدين؟-"لا?لا-ءصلاا*امةاوا!كذمات

بى،الأوروإ-ت-لااأها؟خابمتر8يءنال!بموديةأدأ"راءلىتةوم4كا

وتيرى.الابصاىء"ع-دوداإ؟خ!او"هلشدواالىة4-15ةصمةةد

الى4ضلاأ"لاا3!اعةوأنينة؟و%بأدراشهـذهءن!فىاط.إة

ا)مف!رصيةوالأخلاق015)ماءلةالأخرىشأدو)أفىبرىبمأح!دةالواللداشة

تاءدحو)ف-ؤءن!اوأحدةكل،لا-ضماعواو)أ-!اسة؟والاةتصاو"دين

هـا2دو-+دى+ةأنينلأدءدىلمباب!""رص!حا)ذلو-لا!فىاطلوثةا.ءتةلا

تصادةالاة:رةأدأهبادىء!تعد)ذامصيبههنا"او.الاةةصإدفىأثرلاةأ

ةأنْالاعترافسوىا)ماكا؟يئ)"-توالواس!."دجمأفىأثيرلاةحدودهـا

الكظرةفىاطال!هو؟اةكاكلإلمالاز-ان-:اةهلثثءامءهدألا!هـةاا؟س

.اطاصءبدأ.الباةزدوأهـنهر-دالحلؤأصهخ،بةيةالد

ارةةااديناا!صاءالىآبملاأمبملاءا4إثأ؟ه"5-ؤدىأتولابد

ترىالذئلإ.ساننا+ا"ديمإيخر"ةار)ا:الي"اطرأةاتأعاالىانهاصاأو

لهبدلا،-دةوامأعدا:ر"دوأ%?حفى4أهـةةةا+أخ-5هعمتةةاَ!مسه

ذه5نم!هـوؤا.ليم-:4الذيز!ذأءل)اةكلبالىمعالوةتيميهلأنءن

ه!ديةءلىءة!ورةءبادئ!افأءات"؟.تأذا،اطياةءن"دتإبةنراا)دو

9لأخرىاافىإةلاتباعنهـإهيدةألمافى

و!اءت!مودإلماادلأةرة!بير!اءةجا:تةرا)ة-ر-ركاانش!ص*

12ءاهأل!هـمارة.ن-ناإلاطءاة-وماتفىد-ول)1ررنح!مبم.أنبعد

و-لاصقياااهاالت!ةان،كاء4يةاليلمودالْامةأما.إيةال!رابرتماتفى
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سوىلهانلايمودى2الإ؟نة:ا!ما.ير-صدعكه4ةس"ت!ررأ"دث"به!11

ءالات!هـءحفىودىا:2اماأدالمزماترعءةقودية25يالأء"فىكمصو

التىوهي""4الأء4فىء!و-ههفى11ء!ررءد,4i؟!ءهظمأص!ح،اطياة

.اص:4ولا!اةاءإ:4لاأونهوقاودى2لكا"دءلمزماتصثيلاات"تى

علاقةا؟ديدةيةةا!ا!ابتوأذاؤ!-اء"ود!:2)؟مة!ة-رترأذابةقىد

فص:و5اطدتمثا)!!رفىوفىىاء7ايجاة"لذمىاةادؤال.ةايىاةااديئ

يئوادودبةأ:لمةا،5"جا)فماودونا)"همرترب؟؟ءةةاظالالاثأودى

Iلا:2-دكمافيمار؟ودىأ:2 sft*.Il-لأولا+ه:تةلممأنرCA"ولترأثه

؟!ىووالرأوق)ةا

هوو،ي!اطدسا)*4فى7ء:4بةألا؟ود2إوكلف!رمجاولءا!وهذا

،"الاعلا"ا!اله:؟لاثمالالىءة"إ"الابرافىود2ار.!ماالذىالي!سؤ

اقاأم!.إسيةع؟ء24.يرالص-ركة-ى.4ا!اةظواالمة،الأرُْوذع-.4الاوا

أ-رىمحاولةود2لإاةيمرينابهضا5ت"تجر".لم!نةالمالأ-.اعشطت

كذلكُ.وا"ااا.الا)-ؤ؟ةسءنئا!مواب

ديىمررأةقو.ودى2لإكهاا:ا5::ا."اقص"12وأ5،!دا-ونظل

ذاتفىو)ممق.4فيقىلالذىلأ:لمدأينوقوأءاداتإجهخواعهلاذولى

4!صقيةأءا.ل-3هـذأ)11(.أ-داددُونكاإ2ديئءلاى.اكن،ألرن!

أمصرفىلإاودىالدبئءؤرخ،روةثوعمفةولرث.ء-دأيصمب

ذا5لkخى.صادارواال711بمهـيع!ود2ث4l"مابمص!جهأن،اطديث

a.1(2)"فددونى4لصر4ابطلملا-ظةاهذ.ءلشا.هـوءتبارهيم!قأس

يئبع،ة+.كاذإءتةا!:لو-!زى

4!جرهأد\.قوأدحتاب1() ، Moses Men 4 elssohn3حة 5 Aومابايما

الثالث.اطزههن

Joseph،جمدهالسابقالكناب)2( Blau،2لأعفحةا.
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اف!قالزبغ-

لا!ء4الاصإ-لةا

الإصلا-يةا-لةازشأة-ا

الير!ا"لون؟وا!ن!ملاكرا.؟ءةلمونلأان!مشإ"أنغ!عا:اأءربهـن

يمرهوناد:!يونكان.!اfمعا:2ؤرضوؤدلأمصةارءوهظلمأعاوءا

ةي!ميإصركلنةالم!فىمراتفلاثاةجهحعل-طىانولأةرونفىود2ْلإ

-ةسوقداها4ثيئأاهالإأكرءذاهـجدىةلم.(1"يهة"-4)سةناوأ-د

فىا-جعةاالتعبدث"ومماالماةمغم4رغهوءنطوءافي"والرباا)ب!ودض"

ل!ءهدنرءير4!"دمطةو-2ءلىضبينءا12تههر-وا،يمةا:صأ)

اة))ةورتلاوةالىأضبةتإذاأءدلةطو4ود2"الووةفت.كا(ب!ا)2

اكفئوكان.،ة:و!يم،أ-هـلى،2خررلا"اأوللأية-"بدة!ا:دةترأه

محربمراص:-حودى21الس!:إسفىءول!:ةء4ألة4أتاسهمة!الم2حرهقد

د،يىو.ىساة،نأنلم:اصةةدهذاخو.اطدليةهللأأصااوبقى

إذل!"ةلمدأيماا)15براأءاْتوس!الىبم.أ-اواعاةاللو!وراارءةاافأ!

.ا&ي!ث!ا.ا-ممة؟-"

،4ا-:!يابأ:4لدايو"طةءإلىون:"رةتد"بموأدةةاأنء"ذ.14،ءقاولمأَلم

،ودواتوا.لىاالأونتةوراهاذايةابمودطةو-امشمةإش!ووأ!بوا

احمود1ان؟او.ا.لىاتلة1)!ا"وشرر-12دية"ي!و.ينا"ةوةأهةرونرةتذث

raجرهبئالساممناب1)1() " ams!اكاsrae(،صة-ةA،\

5جمرهاساة!اصلاخاب1)2(ر ecil Roth،3!.صفجة.
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وب!ذأنماث2إكلةلاأصهمممواويةالهبراأ-وفةدالةو?"الافاتلم-5ءلىأقبلوا-.بمم

.1()افيومةاءيرال!ت!تءنعاوتلةسا-لةييمودية"ماةهـساصه:"ت

ا):،اسأتؤهللأج!وديةسىارالمدفى4ببىت1)40أروأإس-دريمنئم،2ايمذلا

لمانهلدو-4أص!طالا*رىا)ة+إيمانوذلاث.علان!مفىءاتةال)تةام

هـجهلذلا!ر.(2.ا)ء!ابوراا"نءةتطةاتبضعةاظْ!4ت!!دىيمن

.ودا:2اثأنلإصىلاخحمانهفى94"ب!تألافةإس-درالىتامه51مغدأممهون

طةوسفىوإ-اهونمد!ضتةلم.وني!ود9ل-5الأولاراشهدهكانةق!

.!نا)ةواإاقسكدثدتد)مصونكان،نذ!رو؟.ن!البش!لعنإ-114

ةباعهاأنالا0)3(ةلاص9لا،اصإينايرتخادأرنهاءروزلا.الطةوسو

زكلسه.لأديئاصلإحرأوالذإ!.الولا.هذاءثلودى2ا)أترأثولوألم

لأي!وديةأ!ةوصرنجةةأوهـتجريبطا):وأالذفياتباجمهـشد)سونوأول

أب!ود!لواتأصه!ت:ظل)ذ،((183-1756)لاأدربدر)داود

أسهحتودبةأ:42ا)-ء:دتةالأةص!ر.دأ-رأأ-وأألزهـنصورءل

فىالفارديمالعِهودفىكنيسدثدياا-تةالا!صف"مدبهراْقصإتهصمويليول()1

عددالتوراةيحهلبي!أ.ةالهبريةوغناءتمتهمةكا"و-"بد!الدينىطقسثمكان...)،:لندن

يالاضحك،ياللفوفى!الهىياولكن...واياباذمابااقاءةأبهابون!والرجال"ن

كهاصلاخهموكانت.صلإتهمأ!اءالجهودالممايخايحترىالذىالا،"صاهويا)مدم،ياللهزار

الناسإ!نلهمثيل4ولا،الرعاعتضجمونانهم،حقا.آخرولالهأوللازوةيوتبدله!

."...اطقإلالابعرفونالذ،بن

-0166Everybody"s Pepys . The Diary of Samuel Pepys

.H Shepard. New York: Harcourt, Brace!9166,.ل ed

&Co..91ةبر،

902.صخة

)2(.ReformMovement in JudaismعDavid Philipson, Th

ewط:!"acmillon,7091.ايهاث01و32فةهص! 3 or*

ermannأth.كأص!الذكرالىاإقابأليم31( Wa!649صفحة،نم-A،\.
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لىوص!4هـص)"!ابلاالمةاءدىرءهـاف""صوءن15ااءتر؟اسأكاءلىءإةإسة

الملأذنؤذفي4أصه!تؤ!ىأصلمواتلغةوعذلاث.اطة.ةيئودى1،2ادين

هـن"يمكرىالأ!!ريةأناطظ-مصنهـن.الا*وت".ابألأ-مأوطةلة

.(1لأسوأ)االىبماوااتأ؟رة+واولو.صمإمماَا"نم+وصمةتلايلإأود

!:اس،يدينيةلى،س4ط11فىا*بريةاخيرلغةا-5بلءقأدلوكان

الأصلالماتأنالا.64917-ب!وأ!داَةا!ء-!ردايرشوعكادات.-

المممه!ت.صمصوصرةأطاصصلملأحبَمنلم.اررأداذلاثفىب!اتؤ-ذالأخرىا

فىذ)ك10أودأنأالعوألو.ءإبما4كاالاهـنهام.صبابأءنا)رنمإيهااراو

إ):ببمن)ذ.أةمهلهـذاءن!كلثطوضنءصهصهد.وأيمولمالزءق

بملإهممْاصلملا"4؟فة.د!أأبموت*بى)1صحارآير*الومصرصأخاهـوه

ءلىمءفىب!م!هبون،ات!رفيوألة"د،أي!ودءذأ،كلعلىو؟جدى

ب!اآثع.أخ-ص!صس-ذ!ااا"ونوتطاكاو4يمافىمرقعةيثة11*:اءس

تْ.ء"ءوهموبةوة.أتكا4رص1161ْيمن).ا-.حم!ية41ط-!ْأسهوأليرمماولطة!-

هـلمة.أ.ةهموأء"مارءا:مرابماأسه؟مرالاحالإهم-ركةإمة-أ-رلذلك

أبمهـاهما،.كاأ)هاةولْىإصهلاعاتءنأءركة4ةءاةا"تأولوكادْ

ءدرلمه"ا-هر-ءثأاا؟هافىزتزن4ءد-ةفى!و:نجاامرا::لاطأ-ام

ءوْأ13ب!لى؟لاي!واهاكان؟4بهالد11!ةوسؤهأأرتجاهـد"25!ص.-الق

أ،لةِبدايةا.-ثجث8اء4ْالمدرلمهنذ!ينوينأ.الأ--دأد)2(

)1(el Rise of Reform Judaism NewذGu + ther Plaut, Tثثأ.

daism.،11-"ةص Ltd؟أك!س!هللهاYork : World Uuion for Progres

,DavidFriedlander, Seudschreiben an ... Probst Teller

169917Berlinصة-"

.9-922صفحه!اْك!!!اْ!!3lipsonرهذق1الماح!ا!اا21(
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فىالإصلاحى)اهبدندضينأ!ا،لدا؟.زكانتوان،4)1(الإصلا-

ض!"ةارفى4لإ!لا-تااطركةلضوهوءدد-ةأث2ة،41881شمبورغ!هـا

.ب!االخاصفىالةانووةواه!اتاة*وهاوءههدءالها،؟هلةديأية!ثوك!

جوأ-بى!ل!!فربلىوكارل!1867-9178))دواردكلأىوكان

الأ"؟يئالا!4صلاةعظبأول8179سشةأ؟:هجا!د(0186-881!ا

لاه!لاةأريابهأشرء:دأبوتأا!ا!ذ4خبورجْهـاهـ!دح-"اة4-ء:ا:ة

أْةاءثمزفأرءنإمبداهذأفىوصحرتد.2()الإصلاجةالما4"سب

إرزق.الو"حوري!ماقيص

الا!لاحى:ا)فبهر-2

ش!ا
ىدا:أىالداةيهرالهانهرض!نى"كابرىالفكريةاككا"ن

اممعاباامدع!من51ادلهل!رضها5هـاكأس"ءاءخرفي41فىاس!حىوا

a?1.??واخذتشاروزحمررءوزشاكلثبولبرن-لأنكذ،للةةدس

اإويسور4-داثنةأومر4ءفى،سواءالأةدء!نثار2ءنب.ةةاطةرتات

وادبو"!راةيا!غتارءن،ا)ةديماصرقاءلومأخذت،الهراقرابنمانو

أسةرتوقد.4بالغر"لمهلمهيةالأوسىاطءلىدِةقا-!وب؟ولودفيو4لةو

اَ!اكل!دىالبمثابفىجاهماا2إهصثيرقيِثإت3ءةا.:قءناءلوم!.ذه

علفا-ة:!اوسهبمارةأنلانبةنث(ة4باأط!نوزاد.ءنه"-ح.ثيرأةضو

امشةاسولايتمجلةأو!2مف!4.ك!شأ?ا!utذكرهإقالساالكآب)9(

.IAAصف!ة،9العدد(0181)الثالنة

Pذكرها)-اةقال!خاب()2 " ilipson،إدكتابقوعذلاثثلمبماوءا24!ةءة

---!ْ!.33-92صف!ب،P1aut،ذكرهالممابق
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دساةا.تأب"يمةأنإفاالدلادءاءاإص*افالىأدى،1،م!الههسجل!

كا!ىديمأه:+:4ملوالهادْوالْا05الةلمعامْا!ساوإلْا4يه-!دوحىِ.مجب

اةدسا:ابايمعتيرةْلبتتجاربإةينالساةرئين9"لالآ-هـت

ةعديدئءواضعفى

ي!04ءن)-كل4ف!ابم4بلأإ5سااةدا%ب"حلأا!بع،لأبابا"ذ.

تاببمجم!ونأنءهفاؤا.ودأ):2اوا-ة+:!نامن؟نأسهواه،الديناعص

ءليثاَ،يدهوسىAو!طهاسماءاءنفزلوص!إهدكانالذىالأهـلالدين

الو-قكل"ىءا؟والط:4واتارفي:4وأفيراةيةتااييةاطسا؟لأيخط!ا1

قئاةضثىأةلاموهنءث)قةءصور"قجاهساةدا-لتابأأنتةبت)ذ

أأءكاهاةدصااصكاب1لىانبت5اذاالو!ىء"فاوما؟ةهصاصاا،5

ىاا،-لاقوسوءوالرذيلةانة111ءنءظيمأبجاعلوةصصاَو-أ!أ

-فىأئرءاابصرفباالأ

لإ.إه!ورةضءبرمأ!دهناةدسالأيهتابتخ!ايصوراء-ه،!

فىظريئا)+لوالنظربةبة:حلونا-:حىاأدينءلهاءراح،مح!قو-ةوط

ةهلاه.المةدص)1حرتاب؟صوصتأو-لو+ة-يرمحاوليناطةول-يع

اقدسأاكاخابءلإصتونإا؟وكاالاكةالاثاروعلاه"تجدبموءلاهيخا)نار

أ"نبافىوا-ومةلأهاء4يمررةوفظرمىول؟نتءتمةنق!ية!لات

!"اتاوصكان.الوحىمعنئ.ببرالىالهديميهـادإطاهالأءررا؟ثمى

فىاأها.بخ!لا-ارا2ررولوءبالةسةي11;15تتلةا+ق-قاأورأة؟ءنبىةمه

أةهالمَالىدىمْتؤتار21ا)ثهبأوامْرداب!ا.ةومأةهاليو"مافأصبح-..

01للإثهر-ةدايةوكلهصبهو)ا-يحءفاءوخروئ!ان!ات-اا!ح"تارفىأ-رى

اةدبمم!لاا"ه!د!إ!ثفىاي!حمل!ففتلهية!مهااثاإه!اما.-اصالحه-خبم-ذا

---.،الأهْ!!"خ.-ممأ"-الا"ائمْل!ر:!الض-َ!.-.ه*.مْ!4ا.ءدءبلإَ-أئهفهم!لإ
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4يلج!اويةا)ةردلالأفها4-إساهورابرءههردىأ):2يخر!تااى،"و-::4

ت!،الممهةد؟الىالأءرن!ابةفىأدتألنى

!ه،رةص"إست!اب!ونأنوبمولمود241ألطالأ.مسبى!لهـوهـذا

علىالإةةا+"ن"مبدولا.نهد)0وة!4ا&يحرةضمنلابدكانوان

كوة!يقر؟كبفول!ن.أةدبماسرقباألمتملة،الهلوموهـوحمبلمةالنقد

.ورير.الذىنو"4اغرلاتورأ.ولان!مإينوأ)تةديةا)+امبةينقعةبين

نأالىيدءونين4شةاي!ودءه-يىْ"وألىإ؟!9سنةبرلينفىةام

ثدرسان،كناطايةوأوضاء12أثقافى!او!راوأدبهاوتاريزأا4يلاود

كا،ا:قضواا"دمإلىأتصهـدبدونؤعله،؟قدبة،موصوء:،درأت

.ص::امصوأ.هةLfأا؟اءمأتم!اهجفىئدرس

ssenchaft،طولكم!ول des Judenْاfur Kultur a 4+ W.؟nْاVere

مجلة،تأ!؟سفىبالفهلراونج!

Zcitschrift fur dis Wissen shaft Judenthums4صنA i Yا

سستيوءار3وسالى-قدرا-ات12س،ادرا-اتهـنءردخأ:مموفى

وكان"(8861-4971)ا!تسأسو)دبولىوو(5861-!397)

رلين.فىالأصلاصى)كانبسصاخامالأ!ير

الأصلا-ى!ء:؟سذا5ابروة"أغاكلتاطءوهة4817صهْولْط

دفيديةو2"ثانالىألاءلاقأمرد"واسه.د"بمهالمحاةظكن!ةروفمت

وراح.؟ةسهيدرججرأ)"طور،قلهلإسوأنحلممصامجىءءةذءةةل

يظتءاإلىاوصولرأءهاوت.!ثبد-سي!ءةمرجمذااشأسهو؟ض

وطةو-4قصهءددأنسهبقوأنهأصالهَابهودىأنالمدأنعله:!اِقةإطر

نه.)عوعتابفيالأسطثذ.5ووض!5))"!وووجمأرىضى11ا1
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Die Goitesdienstlichen Vortrage der Juden, historisch

entwickel،(اودىأديخاhفىاوءظوالاخطله4كأ!كارالظنربىاىإ

ألاصلاحى.اوةفادءما!:ءثهذأأنيفل!ولا.41833يةأشره

إ"عةا(1866-5917)ايمثةات:2مح!)ودةسا؟نافاوعذلك

dem Lehr Begriff der Synagogeإث!5!ولDie Nffenbarung

ءلىءمصذدا،1835صشة(ا)ج!ودىسال!ليمشا-!سبالوحىأى)

4اكظرتءلورأدالوديةا)ةأثساخاإيمانالالدءلم4الحدعبأتكا4فاصة

نأو5قي-ديدمنأ"*ا)طإءامهـذأ4إ-ا.ماوأغرب.إو-لى4ا-.!ىا

إلا،-دةوادةمة!ه؟تألم-ءلمنا3توحى!يماتر!هو-حىالو

س،اةداح.ةاب1فىصأا)"ابرةالعصورفىايه!2جاء.دةعأتءلى

او!ىإينالزفي؟يمنلا،و!ذا.إو-ى)؟سهـومماا)يمثيرإائحلر!ا

ودى2يلايؤءن5ةأ!زاذأى.!.يمانبالا-وىرحىبأنهلةقرما"صحبح

ءةد؟(نالاهـذاوءود؟إتهاا؟سوأن.اطاصرنهايما-مسبوحى4اْ

.(1ا-لاقى)وةماجسهلوكءن4أا؟ابمايه؟اقياهه-وىأةرفى

إنهايم:ث:إ!فحيرءنالاصلا-ء4اطركةوا-تفأدت

يئ:لور،كلالعصرهـذأفىوءد!)أةرص4-ةه-حظرتتهأنةاولا

الا!لاح"ر؟ةيفيدمهدأو!ذا.وا،كانالزءقوجمارىجديدءنالد!

.اقدسالتابفىاهت!طراءا.-ىالوانإاعدائ!اادطهذد

.43!فحة،891الجز،4اليهودتاو-وعةافىالمذكورالمؤلفعنالمقالراجع)1(

لacob.!!ول!ول،ولoderولأ"!اosophieه-1أظروا.يليهاوها

fاlosophْاesْ؟ه Recent Jew) shPhء-dyلماsm : A SْاJuda

,ewishBook House؟New York: Behrman's5.ولReligi

,614191-11مفحة
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،إةدىراأيم.:ابفى-ىالوفييرأ-بارو"وحىأىنااطاأ؟4ا؟ادا

وأن،ا-؟هـ4هقأقياعهإثفاههافيتارانإحأءساإيمودىةيبوز

))طقرممافى-ئهبراتهناللا-قأ؟لجطبرتأيهماإقسا-!يللأث!ارض

.والعادأتوالأ"لاق

ناةؤكد(06!ا-)1018هابمولد5صونيلذلدةهلىوجاه

:ةال.ؤةرونهوم!)وهئهأنزلإلأادههاو-هامقوهايةعماو4شريهبينا5

،ا!ا؟ن)نواالةا؟ونبأنبيتاءسيحاءبدأةتضىاطاضرالعصرأىن،

.ص-مرةلمط؟م!ا-اهالقأط.إةاوصاجانطالماةقط.وأطقILAله

افهكانو)نحنىأةا؟ونينسخأنمجب،الأرفاعهذ.نقغيروعفدمأ

الأوضاعتلافاخىإانضدُبد.بنأثإتأمه،نذلك.وءمرعه-احبه

اىا،.نوناقابذلاءامماىيتوفَف،ئهوتاْشرعا2أ-اءنألىوىلثسهـرو

.،11(135ثهتة-رضأنءنط-زىنلأن!االان-تجغلاالا!:4فا)ةوا؟!ن

فم!-:ظ.ةبهجمعالذىال!صرأيد+و)و-باإأ:لمهودبت!لم،:ا!اَوةال

يولو-.4ألايدظرو-لآءنفأتىحلماناأها.الهمرذلاثءلءقىةمرة

.")2(ملا-ىه-أمصرىlمحقُلىفانا،لذلايى.سألههذأ21الهابا

!ى

يرءامأهابرأ:3

افىر!ءفكرىأكبر(1874-0181)جاءرايراهاموثهقي

ةريدريشالألمافىاللاهوق"يهيرءلْشهنظريقوقد.الاصلاص4

نءمأتوذ؟ولوهـو37صعْ!ة،بلأوليولسفذكرهإق1ألىالكتابفى1(كذلك)

Theجم!Movement،بسون"ْةا:كتاب Refor081!ذكرهبقاكا.

أةسهيهرالمةءنكتابءأخوذ،،3صة-ة،ذكرهبئالسا1)محتاب،فييبسودْ(')

-S.Holdheiin, Das Cereinonialgesetz in Messias

h,إأاْول،1845؟05."صض Schweأْبمr !e-
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ابومىوءلى،اصمهوراءلى!هالدينبنربمزئو.رفا،برءا-رظ

و-طى11ألةروتقاليهودا،تصوةودْقألهءا5-تو-يا،أمفمْم-ية

3!تقديىفىاداظينةطعيجرعبماتةو%قركان.وصابديمةالاقاءن

فىي!غرقي!مديىجأهأيضاَهوأنهالأ.4"ةإءودو"ةواةينلاط!وس

ضغما.والما،بةكأنالياودىا)رراك"ورينأنتال)ذ،ودى2أ)الدفي

!ه-ذاوأن.،ا:4أ)"اهو"أدةار"ثهب"ةيمرقىارل!اخإلىادىإلى-ما

يةيةووا!متارايثبأيمرةأ-خالىءير"هـصور-رع:4فىادىا)ضةط

!ضعص-صوصيةإلىالاثارأت-بع-ذفلاَنان!3؟4وءإه.4أمالي

يحر-اكدوأ40رأدةوأخلاة"رءةيد،4فيالدىعاةوءنصودىا)ء2

فىالباودر12ا؟صدونيؤلشىءهـنفا،اطذفذالتُنماذا4أا

!+ون)ذالمث!يرةاتأيهبارحذةتاتالىإاو.ة-13يه؟ثونا)قابر-ي!ات

المسميحأهـاةيمرة.برلينفىفىع!اب،يذ"الدا)طةوسءنايماا"ودةوإلى

فىلا!هـناوتتهلا?ليأم:ون0tالىليهثد!آتبأنهودي:2ثءنالذى

أصخه-!اتجربما5،ورفهد،أ-خلدثرةا-جلمب4ث-رسية:الةدو

هبأنصفىا؟دءبونةبه-يسترلت،لاهـالمءخاصباَءصراَ-"ش

،اطق-ةاقل!

!عا،4الإصلمرحاطرغإلةينالمهوصف04دكا-و"وراء5-1

وكان.الاصلاحيمبيونالذقة!ةةالارعام!!ماعاإلى1837-نه-اء!ر

بتير،ثاؤونم!لديئااثاتناْ-مقيحذةونأطاخاءونا-ةمر)ذا4أةرأيه

وءقد.4ضا?ا411وادينة!تن-يمه4ِاررلتهجةفالض"،--اب

ليشرعيمنأتمراؤاأوْحر.13ذا11-خةفىإسبادنةفىا)ة"لإألامضع

وعقدت.تذكرثمارا114ِيؤتا،ةةطءود-ثريقنرحلبشرحإل

ءدنفى1846و1845ر1844سنىيةرضأ"ةسأ-رىءؤ"رات

لمفة.!مةءيةةلماأ
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حمصث،إ-لاوبرفىءثزع!صاخاءاصاي!رء!ن،هذا)لاْ!هذهوفى

نانيراعممش،دالحافىر،-بمةينيمان-إ-دادافظاءا-ام)هءلث

اأوروةفىالاَ!رفياضاهـين21عمجد!14،اطاخا"ين!نا!:ءفالجدال

،ءات!رع!سوءلى.لأةض!04فىإنا!ضااوا:اءسأ"وةف!ساذاإلى

،)أتلمهودكاةرفىءن!!ءاأوأميأىخيرءنكلة:يني!مخأاطا"ةول

ا:أوداسلطاتو-دخاش!(1،)دةث13لهتةبللأودى11:2الد-تاءنرجظ

تبهثوأبأنممماةاأورو!اءأىفهايفدتاطلافمءإ-ا،ربرءدتدنةفى

يئالدفى"-كانيهةدمءل4:5"ضادالأ-:دةعن"ءهـمجةمأءوه-2ل!ا

يكثيرونهل؟-جمديلولاير-ورلاأنأههبمضوبهوهلامودىي!:2

مر51ذا21التلهوديةالهثريهاتعلاءيةفىإث?ونالذيننةا%51ءق

بصة-تونهل!،ةقةاسااالةرونذاسلاةنار2عاتخعافأرا+نأونيرو

ألاهوتدهل؟اوك!ارادردفيعصتبار!ايمبهلأم،يمودىاصم،

ل5أم؟طراالجثالدينءبملوهل،لهاميئا-4لىدربلةاودى؟2

؟12ةاةصاوإ!سةلىا"ثةافةءن*د51ما"2؟خةليدىا)دينءسءدمتءب

4ااتبااءينشر2رلذىابقلامماخاموهل؟ورهلأاهـذ.بثتببلا"ل

.،)2(؟صأ-اماص!ونأنالأصإ"ذه21

بْ"وضع-قا.أجامجرك01!8صفحة،ذكرهالسارقفيلإبسونفىكتابكا(1)

Darstellun:-"ء:وايهشار des Sachverhaltnisses in

.enheit:!سl!3:سeinerhiesigonRabbinatsanء

.الدثارهذهفىبالرةا.نجةفيةحهي!ااطاضرةللاءوضاععرف!أى

:إهنواننئرفىكتابوص!لتالئالأجوبةبممت.!ا،وهـا48صفحة،قبا4؟2()

Rabbinische Gutachten uber dis Vertraglichkeit

.der freien Forschung snit derv Rabbineramte

بريىلاوسطيفى،اطاخامإوفابفةوعلاقتهاطرالبحث!لإ--4لىبانيةالرأراء"أى

.4381و1،18
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لهالفا،ناماذكرمنها،ءديدة،رأتمؤإمئوأت"ذهبلهتران

سهاطة!12:15ش."ب!ودن!منتكاا-رىأ:لةولأصثلةاذه5"ةلما!سةت

لجه؟-(وساطةبنةةاالرلمجاسهل؟4-تصلا5ىوما؟ان!دثدةالهوداة

مشلمطة؟ن!حعةود)ه!ابروحا-اميينا-5-5اهـنلزواجادولأء2إبىوزهل

وْلأ؟ةلمودىينلدب!ا؟ةواو-:لآ!و-دةودى12اكمبع!قةو5ما

بنعة،الرأطةوصتغهيرأ!وزألا؟لا!ءومةولا?يقدمأنودىلا:2يجوز

الأرغنا--م!ألعهوزلاأ"الموإألل!4ير"الصلملاةقيوزلy؟اجماولو

)وهوآ12فىاالمتبع%ا+اودىصم4علىيالاءتراضيجبألا؟ييهغإسلْى

؟واطلاقنينألزوأجتوأتعدثلأيجب؟(المسبحىأةثمءقبض!لمف!م

؟واطخانوالسبت،المامامأوايين

الْاثلة،!!ذهجميععق-افيبالاالأملا-يونبب!كانط.+ا

ةأنلإاوداقناعصانماا!مايف-دوكا:مت.م2ءوتة-دجممهـ!اولين

كاودى101الدبنأموردفهْآفيررأ،ءور"-ذهءثفى)هببنةلاربا

مرهiتضىية

أ:00185مأمبهدالاعلاح-رك!-4

ايخى.ااالةرنتْ!فقبلراتذأثرودىا:3أإة-ءرجم!ن!أميركا.فى

ض!لْىةمهلادروأألاءو-اطلهْودْ-داأوكام31الأ.ود3لكهـ:اف!م!كادْ

فىةخةاإالرءليأم4؟ليهـا!بوىرأى"مبمناةلم.لةحهـوالديئا0ت:حاق"ا

ودى"2الاهـوت1)يم)تأرخسهـدولأثدْعرء(لمة؟نهمجكأ0اإاورو

.بينفةط.ررالأو"هيردصا)4بت-ذأهيركاأنإل.لحا-اءينافيتخرو

رءؤرض!.)وهـ-ابمو-اممهْقْودئا:2،أادتنايىماذ،لإو-ث!ورةودو
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الرءتلمإين-فا"دتنأ!ول!،رفعرفى-للمأنهالاءيرع!نإاودا

.4)1(الأءيريموديةأ)"2

رهتفاروناإقأورو-افىاجم!.ت"وناأوكا،الأعصعاةلممتهيمإ!اة

لوسهوا)قرون-راثهنالاثيكقلم،!ذاخر.ء!اا؟وا)?ءلموردوهم

اتف!أ-وساعد.،بةالاعلاأو4رلأ"حرودأ.2-ر43يتاهضوبهوق

يهنلماذ،ات!رد.ا)اولاثاتء"ظمءا:4سارثالذى"ها!افىاجا:2ا

)12يق4طا:ةكلوكافت،4ديذا:فئ.41أءرفىالندءلا)2اد--ور

حركةب!نىور!51ع:"سوأوله.أ)طلمب؟ممىردخفع!اانة-12ف+يل

إبة.ابخول!يهاروب!:ار)سترنءدتنةفى(أوهـمةإت)نإسهـوبملاصلاحا

يعد!لمالإاودخ!مس!ةظمرهاجر،بمدةقي-ةلصت12فةْفإدأأنالا

ع!نوايركا51فىلاصينالا!انالا.يحاميتطووفىتذ!رأهـه:4م11

وطقوسه.بر%الهاقثلوشديدىا،-ي!ئلأدامبا):غاالأة:داءكثرى

الكبرىالأهيركيةادنافى4الإصلا-أ!))يههامنءددوأس!

ةهييندالا"كميولمالأخنالإصلاح-ركةأنإلا01850قي:لعام

أ-ذء:صبهام"2--لمانقةذ.رك؟يوثو،ا):افىفىوأينأ-حق)طاضام

،وأفىاء-الالرمنءخاول3ورالءنها،ادىا4وأيههه)!لاءاتبقلَى

4ة"طرعليايمنيسفىاقاءداووصء،الديقإةةبيتءأورسوءخ!ا

لاصلاحاa6-إ!نءفبفالبمدتام،تلذايا081.-:4فىو.4لمه-صىا

مثلاةا)5تؤهنانهلاإوأينماطاختاض!12اعاناجم!؟ساةسفى4ةظ12وأ

مناطروجءلىهـأ2ةأرنم،4وءلى.-فارالمهس!إ-اةدم؟هـلاا؟سدى

-الأعينانهالاا)!ود".أسنةأرأسوم4وءظ)قىوهـوأص؟س

15'صفحة،ذكرهالا.قأفاركخابها)1(
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؟أ.طرعهـالا!لإح)-دبدةفاعدةأ!س-:ثسأ-نافىمدينهْقحاءامأ

.(2)؟يالماأن5صد!ائماوةلارجاكاأهيرفىالا!لاح-رك!ا-تهدتو

،؟:وءوركفىألاس!حىصا؟و.:لب!.%-اخأم،لى6فىلصهوةال

بتضذأنمحبا)ىا!كماىأولىامن":افىالأا!ايرالحا-امحذوكأذتا

تىكقلمالىالأخرىواطراةاثثبi'الأمنالدفياطةسا-طهيرهى

ipتةلأتقةيمارر)""فىتةالأنمالولاتذكز 1 135t.لخرافاتاهـذهنوه

الىافىيةرإأ)!اقساعادةوطاب،د12ماالاص-ولو)دوثللأة!:ب

،شضءى!حالىرأكطلمع،ةإ-طينالىالهودةإوالدءاء،الوبمرد

لمااتوالم!ادالةاتاص-ذفيجب،با)تالىو.الجسدىابىثإ؟انوالإ

ةوىءةألاةاإووءا2!اَءفموهأبىاص!عأ،بريناَوجهلهيقالدا)طضتط!يرثم

.،)كا(لأ-!ىجة

،قسنتافى6خراصلا-ق!ت؟مىحاخام،للإ!الما!سوامناف

الذىلثودور"اركرءةلمدأ،الدفيفىأزلىهوومانلزاو5ءا!نقأةفر

،ن!ورنادأردقال،اشهوغلى.ام!.ص4امحصوصالسؤالففساث!ار

"-دالإ!ى؟ون14لاأن،،الأسلاحءلىمل!ودوأجرأبلمهورحا-ام

،المررح-ادهاَصلأونكىمهئو2ة،ا؟-داءا"أز)ديةرررحزاهل

)1(Rabbi، in America : The Story,نيIsrael Kno

57n.,91& Coئلاof Isaac .M Wise. Boston: Little. Bro

.M .B May, Isaac Mayer Wise, The founder of

:American Judaism ,: .A Biography New York

.1691,Putnnin

الصثدذلكفى-%سبمهاتمالتىأءيركافىالاعا*ص"إلكناشهـمظمنةرباا!ذك)2(

الاعلاحية.ق!خائسهااومصرااعلاحيينتذةأساعلىفيهاتلمزواو3،أواأداأيا.ناْ-وا

.ة83صةحة.،3هـهذال!ا.قال!خاب6يونفبا)3(
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ثمر511اإصالواطةة.ءة"لروخ-ااةلات.ممبردلدزنالىءلئالهبدلاو

؟اردفاسنقال،برقال،و!ذلاح.زال)9!ء-دءاءدأهـاوكا.الررحهـما

-لآلأانأواالة.-وى.أرْأييدْؤ!اييئهاءفها."،-نالاعلاءْوا؟صث!امءا

وهو)2إءالرو"يةالا،-ا!علإ"يةىْ؟حىلالْةثاَههة(!افه4أقثفالذىِ

ةواةينخآايىم!رطاجيموبمبابنا-لَودا4--ءَلأظ3افَئيعَارض

ة-آ،12ؤ"ا)ثت!وشسسرب!اهـل51يتوةفءةدءاالىاتإ4ثLLالايكوارة

?س!فىافيؤإألرة+لكاالموصوء4اأتاهودأينةواقى-أرءرىالأ1

ال!مهيق؟

Iهـسه:4-لىلاصلاا*مههورض!ا"رءؤ-5 AV:

الحر!4-ا-اىزملائهءنءدد؟-اءدةوايزا-حق)طاخأمأفس

Hebrewالعبرىلانحا،اكاية"االمهاهض"وأ)!مر!4"+4لاالاص Union

Collegeصت4ذلاءكان.-اءاءا"هـلكانث-سإ-ةاقى:4ءدفى

وءئط،ا)"ادذلا!-تطبمنوا.إمةأرأليتهـثنا)مالمبةءددوكان1875

جما"حا،51ا-دءن،"كايةهمنه!الأرلا)فوججسزر-ين1883سنة

ءارجيممأءاءيةءلرح!صلروبىJأدء*2فى!سرجوقدإلااءبر؟فى

كا.ممثأ

بمم!روءاء!ناولثء!!أهرد2ه,الى4كلاساطاجةكانتلذلاث

-حرة'وةصايمايةهـذهتأ-إسفىألرغبةوكانت5؟اءرفىللضدمة

لأحأسيةإبرتءماتاكأادتأ-؟سالمطأدقيالاصلا-:ينود".3ءنت!انةقا

للهلة4يالر4وياتحادالاذأ5أصبحقدوة1873-نة4الاهيركا4ا*بر

.483ص(كافبا4،?)

.،!فجة،48كاقبله)2(
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الربأبنةمجلسإخ!سي!وايناطاءامقام،وعذلد.الأصلاءبه

وفى.9186-"4لادافياةثفىاأ+ةدهافىاخاءبندءاءرءؤفىينالأصلاء

:4ةها-لاَالأءورإةرارلفىءهزءلم!وايندءا،ففسهتهرالمؤ

..ا"هاراالمممهيحنظريةا؟-؟ر(1)

الرومانأثد!ءلىالثا؟04ود!ة2يثالدولةقدءصيرتأوتلاءادة(2)

ءمهمهوأكلالها!ارةطافىاشردرود251هان-أتقاءيىىهـام!:ااسهمبدالو

بينالر-المتلالىلي!ةةواسدوأيةم3أإاشرأءنقصالاأ4الا!ثر-ا)تأم

.مء:لملاقصاالاا"همر

الهاروفى.و"يما:وتباقأقرللماف!برالهودةJالأءرأص!ا!3)

همقاعالمية-!بحبحبث"،اكتار(ملمهمب"ةيهرمنلتأو(4)

تط::لى.11و

4ا؟-دمثظريةانار)5(

وهبة.يةالا"اتإاصلواتاا!امةإيةوص:"(6)

.(1أالطلاقوالزواجةالختص4ة:4اإلرانيناةوبهدتل(7)

خلالها،ءالإادىدهذهةءحمثتكاءدتدةءؤءراتءقدت4أاوكلح

1885-نةفى.'fيأتلمداهراةةيةءنالاملاء:!نالاصنةصالاةان

تجر،اؤا!ذافىوةمد.مه12بأمهممىةهدمورجمدهمنةفى،رءؤعجد-:ث

عدستور،راؤالي:؟:اءاءبادىء4غةا!وهار؟رةانلحا-اماءرض

ةأن!ا4دةالوفيهـذهةهلإ؟-ونإؤرخاووصت.الاصلاح4فىخرن!اق

88194،-،!ف!ات؟نجلة(1)

http://kotob.has.it



خ!.!-

مْمة"ةاءوت..4الاصلاصالمةا!فياتمممةوأرلآصروأأو!ح

:4أثالآ4ف!نياالبضود

ب!طو!و.لاوساناخاة"ا4ثيةوأءصأم!وسلمةدا"ء!ابأن(1)

أين:د.ءءنااب!داذ5

خ!ءنإل،اقهصتحءن)"يرا،ةد-س"فيابأن:الأهـل

ص"فاورةوةروعةءقالاررانلخلوظتماكلوعلإ4له،الانىان

وذسبة.و-طأ

انالأدتوئا:قأنأى.-دهـاأولاإدت"-4ا15؟قالوأءظم1.4:و"ةافى

كال!تاب)ا:وعنةس"ن!ىإل،إخأ-أءرةوضة)يم!!الأ-رى

إةول"ف!طأرأفى*فأوراررنالررعةفى4درجىعنهبإترأنإةدسا

ااقوهى"الالهلةكرةبر-!وأرفعاأااءماإةدساتابيطَإأنة:ار"ةر

عكصور!خبتفق1)ى!+4الروالمكلافىأ؟-و!(وأ)ايمود1)"لاء15أؤثأ

."افبإفة

إسيمردىا):او"شهبؤبماصهجل4رذة،المةد.س-إبالا!(2)

تنازلمنىدهذا.،الوا-دللالهكباهـن،4اثرساقا:*ةقسه

5:ء4سهواأرةقد""مم!ى-ىالوبمرةءنئيآا3-ءازلا-:!نالاصهل!

رالأ-لاا:"،4"ال!ا+اقاءنءحبراةوى،أنهة!أءدءلىش)ةدأباحتا

ةفيثلأ.ةدهذافى")و!و-ق،ء.ارة4إضاة3وهـلمراطا-امءاولو

نجهـأواءءدأىءاى1):ند!)ةىودد.،-ىالو،ءمقسالتابى"ب

!هبماريىإةدساا)بم-ابغسلأقاالهل"4تثسافاتsلمرlلإلمودقيلهق

.عضسانا-حاا)ةرنءلومب!ا

نأوأاةا-وى!بىإةدايعةإبفىشىء،ىيةرةمرو?4?ص!/(3)
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الأصالاءهون+-يرتان"،!اءيرو"ت-واوأتماتشيا"يعبمينو.لاقىلأخىا

والنى4ةت"15اتيةمثوتهأما.ةالحيا-ةدس"ىشثداهـيس,"ماة!دلاالا

.،مرأوص،ى2ة،وءدنإنهيثفىدارأ!ءذا5ةا-فةلا!لائم

،اشربراالمأصىْودية2ائم1يعاتلا"ثسدزدْأىاملاية(4)

يممئ.يوعا،ارهملإمرفىأو

الأءل4ظرتأن!اءلى4دتاتمة)5اا:ةفارا!ادم4؟ظرةلتأو"(5)

تظوىو،.ءأ!أ"صرإ!نوإ-،مواهدالةاطققاتيةالعالمىالإ!افى

4ةرآ3،في!+رةةاموعب.،ودىأ:2"صمةب،؟ظرت،اذ؟رهـذاءلى

ةوهية.لاينبةد

4إوأركاهـبادئهاواية"دا!أإصهمىءةدعىديئددىارم3الدفية(6)

لا!يةالاصادلةرائ!أءإن7،و!اذا.،الهةلوءلمزماتءةتزض!اتهع

ا)-اءهيينادتئبنامع-4خاإصوفيةو،الأدةأنمْخ2م!هءهاونوجوب

.لاس!ىاوم!لممصا

يقا؟لدأالمباؤ!رافيبمر،الروحأز)يةص!أبمالاءخةاولهع(7)

.الصرتإ*دالحذابرا!-ساديعث

(A)الىءوةلدةا"ثينالاسلاود2"متتأبابمءراؤارر5وأ-يرا

بروحعيل!ة:قأل.اطديثالهءسابمىتضادى411الا-!ماءتدالةا)5شاتحتي

احلأبرإ-بلواافىهو"اسااتمراؤات"-ير..(برفهلاا-وىاواص!ي!لمشر

لءلاز!اأصأ،ا)هدالةهصوءلى4الا-مماءتاءدتثالأهامشاكلطل

0106(!)"ينءثلأ-لاات!!

)1(Proceedings of the% Pittsburg Rabbinical

canأ3ْ Rabb،ْاntral CQuference of Ame!سآءاص!يn!بCori fer

يايماهوما7صضْة
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ةهةةكهنفصلمتاالق،الإصلا-:"الهلىأناتاِالمةرءذ.مقثذين

فىبرنجوأ"ركة.ى"بادءلةدةنماثهثدت،هورصأإفقىjءبهدي!يمود

عشر.لأتا-حاةرنفىأة!هريرو-ركةءشرالثامنالقرن

.:الاعلاحيةا-يةفظما-ا-6

ولهم.ر!:دالث-دةاالولابأتالاصلا!:44الماأءصاءههظمإس!ن

أهـرب!فىأها.درة4ااو"مددت"ثلةانماالا40بي"فرباوأروفىفروع

saءيتراوحابرتهاتءنأم!دذا5ءثلضثلع:؟س007فالملةأمثمااية

لملةبذهـونصاخاءأ05Aلدوهها.نينا):وهـ!فواونا!اببنث!ااعضا

.)1(6591سنةالأ-لاحية

لْى")إ"يرىدالا!سا"كايةهى،صا!امينلهصؤبردياْحمة4كاه4ولامابخهـع

ينية،6)داصاتلادويلاودىإ-دا6ات!ابوجدينةلمدانفسوفى.ني-إ-:ا

؟5:..بةودا:2اءير؟اتدتا9فيه".يرلىْلاعضلااتتلم

تحادا5:احمهمطاكأادفىَلا-بةالاص4للماسةنييماابرخههاتنبطفى

اداتكلفىاطاضاهونتهوليرإضما،4الأهـيركهيةا!برااإصلأفطابرتروات

-------حر.-"

.-فىلأ"صااءةاملأخيرااذ5تةوم.،لمود"4هينخاإ!ااركزىاتمراؤ-"

،.فلاحخ!ع!.11!ا:ايسلطةةاو-!عهْيم!.ا!لىة?اتلا!سادآ4مأدءةدما!سى

إلواحدسأ!ث4الاء!وا)إْعياهالبرجالمينلمألفالثىأدعصدْي

الأءورئظيملْىلاالأ-يرة"يملة؟-بهد-ةفب"بلواة.أو-آ--و.ص!الذفي

")1(Reform Judaismكا,Richard.F Steinbriuk

n Benjamin Efron, Currents and Trends inأ

tav!بم:Contemporary Jewish Thought. New York

,PublishingHouse.,446591صفحة Inc
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وهذأ"-ىإصلاي!ودىهـووءاي!لىدى!وهـاأر)ةرفىلءْمهب4يهةمبأ

جم!نالسة،"ءنإدلا0"جملاأحماأبربمعذ":أا:ه"4ا)-)طبضحالذىأميكفا

عن-ار-يةأ-ردعص!اطاتأو،اقدطعاةاطعايمأأرع،4)طاصا-2(ءاأو

المسي!يةأص:ايبمامقان!ق!ة:؟صظام،04وأء!اجمولنيص9ءؤ-،ى

اCongregationalismا-مىا

هدْةو)إيصت.اسبنءنإدلاالجعةساامصلمتأء.يرنالا-لم!إةيم3َْ

الجعةءساءتأ-8؟قدميون4بة14داأود11؟رْفةد.إدء4كاااالشعيرة

طعأألاصعاع-إت4ءشأرأ،غع.اتإفأر،إسهونههعصبراجي!ماطعفى

ن!ملأوذ!ى."يهبرىاسإتا%ةثهير!ماعلاجىا!ذامنا!+لوالأصلاءثين

إ-كا!بمألأانومجب.!هصاتإوماكلا"مءزأو)4إحدمإةة:دواانيدوايرلم

!يمِلْىلا!لوشدلةإطوا4ال!مف!"لبةوكإتمملونألاصلالمبينأن

شبدذالأاوءْئاءأ،رءْقءلىررزت9ْص!!ب!ياد-كلل-لمع.ععابخوْركىْا-"لاط1

!)؟حطولأ-فيا:ئأ-ت-رعاا)ص:هاطعْوا"صعاه-وااربمارع-اأءناطعمِماإءاطع!وراة:لعرون

اءإةطء!أباإلمزكلونرلاةثرأ)"رأصء514وأءولىكا"1لاصلاحبونا

ءلا،1)ث!).ت،أر"مث!الير)"سون!زلمموعذداثأثنا!هِ!هبانرؤري

طعأهعلا.اهد11"قعالهدعهإلاهع:ارعافىيرغطعءنأ"وطع؟الامهـايه!2م2ئازهعيم

.4ةإهـؤلاء

لىْف!ت!سم13الا.يةثاودا%إ44اأالىرْدءيأأءحظم!:ودْلألا!ابمية-

يث؟-ولىْ؟لاطدْربم.لأولا13ةولْىلْةط،تشهاهْوءور"،شىْا.شهـارو،

قيود2"صعلأدراق2بغعالاء-ماطعءنمهـنه؟:2لإغعيناعلىأ،:الاهعااتالبغع

+،5أةتزء:اتة"
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ا!ص!!لمجا!أ

هـلآفيبمسهأولأرا4،!إا

ؤا!!دثدأالةديمبين!اص

ه""حما؟ث"أمحاورت!والاءبراث"ر!ث!ابااررو-!ط:ون"يمود!ظمكادْ

؟؟و)!هـثأول!ر!أو4اا*رإأدلووبافىالأ).أ+افىد!ذهفىرمممحووكان

لأ5باوروأق5ايمودافبةاإةلة

ا)يمودىوا"ظبمأء!أنيثف"روناي!ود1وبدأ،أة!ر!جاهأنءتذ

لْلوولصا؟:!ال!"لميايللموموأن،ء!هـاش"دلماطه:وفى4ء)ثأشأواالذى

.والاهـخمام!+(ت"هـايوا!َاشاأ!مأ-!رينأ"-:!5!فيوؤ،!ان!را!أ!.م

كانت!قرص1)تلاهـ،اصه-!ءاظموهلا)ةلىو!ءيوم3صم!ص"فت،ولذلك

ا!طريدإيااْ،1فى?د)!ورْفي4ه.ووا!122ا)فا11!برىيلاةت"11الممثلي4

ير!سراكهـ:ا"؟نةلمسقايثأفىأءا.دبخهَم53-اقيفياكى4و"برييب!ود)ة"لمم

إَن.ا)فيربالط!ا!.!ر-رلصة)ءإيما؟ماوتاا)ىوممماءاسهااودا)يم-صبو!

اهحمسرر،-إ!و،د!ءقيونا4؟ثأ!لاا).لارز4ا-"*كالمءإ:2مءر.+ا111فىي!يمود

إولقفةد11:سقفىأهـا8ما":2انؤ-5لدر"114؟:4ألاالاء4ءلىهـ-ءوا

الدرا-44زرص!متْ!أالذفيصلممةا،ذيما.."!اإهبرىاإتواثا

اصه-هـر!،ا:أمقىدرا!مةقهاث!اهـتاه!:وا،المص!!لأ"!اقفىرأا"مل

أكو!ذ.ود"ةلمى!إثمهء!ه+هاتةلي!ك!11ةطهااامl)ةلىالإفيْافىم!2!،1ءدة

نأ11ا!ابا!وأ!اءترءهيا-ع!!صةهه،ابال!وأوءثرقفأأا:!ودىبر:هحاإقي

ا!بر،ءحأنWkووألدو)4وداىأ:2إإ!نأ!-:دألوصءطتص!!ه":(-"

4والاؤتصأدهصبة"وبا-بأ."وأُدى"ةالوق.-ةب!ض!:"أءفالط.ةسه
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فىال!لا؟.4"درأعمةينأشا!5يرهاَ!نالكانإلأ0)9(زوالا-حماء

العلومهنكهصيلاتهأ،ظلأ:لى.أشرقفا4أظودتوالدرا-4أفرب

اطقىا؟.قاعطثافألى،اطإقإلىت!دفن!هكايرله104!ر4"ماهـهو":!ذت:ات

؟لهفا!أدفتهـ،اأ)صأفىأ*!8الازمصان"!ر!4؟هااهمءوصهبموإلى4ال-كامه

اعةمثىإفإوذالمثإئماو-ديدالحهإة-:رعليثهل"دةإيون!إوعهمجرد

حنىاطعدبدا!!-!!لى17-!ما"صهْ؟ءنءآهلزكلاتأو!آأومق5أوحبةنأ

.(2)أ!!دميىجم!نو!ثىتا.شىءصعلءسبماراةديم9لم!ودلأهيهقى

!لأ:!ممهة"شر!همون!وداللب.!مم

يروإ"اث)قوهـبماما*كلااثعهامهعرعم4اياأوروفىنشأ4أألاثذءل!زد

الحركةهـذهثات.)ط-خ!!صسركةأولروفأاثالثرهـوذ)ك.4ر"!قلا.ت

الأح!ما-"فياطصاء4فىيبمودسقهـالأة*لءههسكردأ)؟اءقرنيةفى

4)رو-ه9*هاةح!ة:ا-همتوملتى،!ا4ن!اتلاألىا)مصإ:4ءكا!الأ"زم

أعهممعمدبماءركةوأ؟مممت.والاممالةقالإ-لمؤ،*دو!174!-!إةود2للإ

وألأخلاقب!م!اؤهق!وا)ةهـ4إ)هْقوممطدةاضامت9هةكد1-!مرفءركة-ومما

ل!رك!هض!ادةشاة!ا.ودىال!:2-.إغثذ.صابماا!ا!"هخاإة*.دوا

ةدت!صهوىالدؤلهافىلم!هأملاانهين""أ؟ونوطلاتو!اخ!صأ!ا

ewsةبىثضصاإتةا!هـإطارا-لح(1) in!ل!ث!الbnow, ! istory of t!ثا.الأ.ثا

l theا،estT ،43mes unْأarlرand from the Eإa and PoْرRuss

.PresentDay

1891;"3,Publication. Societyع!:ا!هـتدi5؟*+أPhilad
,Paron,The،! ussian Jew under Tsars and Soviets!.ا!.

001691,York:, Mocmillanش!e

(2):Joshua Hesch 5 ,l The Earth 8s the Lord' s!جAbraha

*".!!5 9Worldول!،!etern-أ!ات!* of the JewكلآThe Inner

0591,,humanبمYork: HenryS
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إلىتر!-عنأأ!اإلا"الةفييمصلي!؟ا)جد)"شهل+4يىوْو!شاظا

.ءتجا:دتان!صاص.لى.وا)!اإللةبامىلأةكأووأةهـساإلىةل،ءغم1اة-إص

ؤ:4خا"تأ)!زءةثنإثن-ءمراعهـقام.ط4ةالدرجةفىرق5بيماة!ماو"فرق

أتأى"ةرنزثأد..هدء12فيدوة"؟أواورااء4أشءلى114!وؤثعةاش

ة!ء.لمهاو2زرينز!ةانز:اا)زدر-تبأأ!روشرقفى9ي!ودت-:اةءصْر

وفهالا.ضلإتاةوتاوبمهلهودى":2ينالةءلى!ا!ظوهـذا.(1)ي!ء*ض

جاؤاود!2يثالدينبات،"!مربهة!ذهء"لئمفألم-هـيث"اةربفىأهـا

ة"إ:دى11أوةفاكلن!ن-لاالاصفكلوروطلصاءد،-اوذ)لىُو-ت؟

.4علهو"ةورة

ي!ا-اءونابم!باأورولىبرقئلاه"ودىشاالدتقفإواءوف؟نا

ارالا!!اث!بمفىمiو-55زمولا%،م!اهـة-اوإإوا:دةفى)؟ساءدت:4فى

؟أو،-4لح!الهى"ورا-ف01فىةد-واراأهـىو)ةاراءرلأوا!!،::4مره1اث

مصدرهـافىإ:"إ،ودى1أتل"تإو13"لمز"ا!:سحوةههر!ابلور!ا

4ءإزم!اصعلطة4الها!صقأ)"!ورأولاف!كلي:،ود!،يعءلىووأ-بة

Jacob:فىيماط-ثدنظر-ةقىا:لراجع(1) .S Mink in, The Romance of

5591;,Hassidism.New York: Yoseloff

5:Chassidim" Studies inJudaism،ا+،،,Solomon Schechter

7.tSeriesطirفي

Philadelphia : Jweish P!blication Society, 4591 Samuel

aeةءءهـ1addط of ، hْوT5." D ) ctr:34؟أ,r The Zadبم.H Dresn

5،Josef،ظإ5كلاAccordi ، gtoth 5 Writings of Rabbi Yaa

069.1,humnan3!س-Polnoy. London: Ab5 lard

ثئا-هت!راضأأردتوإن،!مار11،دا5فىا)ثيرالةيا-وت،بوبرمارتنلفاتءؤوراجع

:.أدجهممن

owis10.بمار Newmanلأ.th51ogy, edطدولThe Hassidic

!4491،hء!New York : Bl
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(1،)أءوايهـاتهههـهـاكا،ثه!أىيا"ا-ندأوأهىولم:ولاوا!را"ذه؟قض

ةص:4ءلىم!إ!اإرلدةفىتوزنينة"دحأخاهىرئيى،أ!رسليمانوقأل

تؤءنكى!و.اللترواةاصدقاود:2يان،:ة:اميتا)قايلأتن!جأمجر

أ"لم!و!ا!ا.إو-و-دةصسوخويا!-يرأ)ةةح!و!لالا!ا؟وناةااإ(نعتاب

.،21(صإفاطورةوقموءكاإلىنة-!اقهقبل"قأءط:ت

:،4هكسهثوذلأر.ا""!يه-rص

أ)ي!ودىالديئت!بارفاهرة؟ول،أور؟وذ!صة،كاهـ"!أ-ه!ط

ألمحاةهظين:"ااء!ينأالإهظير!!ونات!هءإا!ءناهروكان.8018سةمه

هـ-ذَئالأ-ةأن،خلواوا.)ا،صلاحت!مدءوفىن!مءهـارصوا؟وكاالذين

تهبير34-ثهوذأوركاء4انوذلا!5"علأ!ن-لاالاصلةهءن14ا-كاص

قةال!راتكلةأوdoxa"الأتأة!4ظ!تا-أءلىتءما:ق،!-:حى

؟دقوواتإةأ"--ذهخنةقاؤط.إ--ب!ماألادفير!يى-!رثفابمعا:2

.اذ5ء؟اه4دث،أوظهلبماسو.Heterodoxy..نكالظها-اءاريةكمصذأر؟و

4ةإمم!هونوأخ!ذواال!:هتهىذافيصلاحاه!اهـضهومبل!!د.ذ!!وهع

4--ةمحلا،ءدمونإثوررؤوذكسرالاوأء!1،رْءنوظهذ.إهد؟زمأ؟هظ-2

الوصفهـذأأنهـعلى4ءةةدلا،ةلاةورأإصدإتاالىدية2ال!ثة-!"ير!م"وأاوأ

لأتالودةلهغ-ب.اةيةور)إص.4ثهظد!ومهايهمنءاهأميهما؟قالاإظهأا

دلةاأمفأةأذ؟ذ!رأنءإء:ا،حالرءلىص.اةا!مإلرفيثةلمأثو"ير

.ونت!ىذ،ؤ:!نظهويءغمإ:ين1)كأر/1وأوربمودفىقتكاذ!-04،ررهوا

أ-هـى42بمءنيقدبمشاث!موالىة3!مهن!دموالت4ياذ"115*ومالى

28صهةحة،3رهذالسابقال!ضاب،فياء،سون(؟)

(r)!185صة-69قسلهجم
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دامْماكلكاْواءئ!مأ؟!ذييأنة!!لاأدأئمعْىو.و!خمتلأر!!اطة:أأأ!ذْإ

"ة-!يمهاث1اترءلأظ"ءااثد

:4ودْكىث5الأور.الملأرْشأة-4ص.0-3

و5عة"ودأخْوشرء"%ىالأورْوذالموفف.قدمءنأولكادْ

هاهبورجفىهرشرلد"(اAAA-8018)هرشرفا::لونث!*اءا-ام

رضةوايسUأا:د:إصألاعصلا-ىؤبماإ)!نأصإ!ىعارضلأب!ااط11

رش5تلقىقدر.لاصلا-:يناقء-ا.ءاهضأتليودإسا-درر-4ءديهاة

ا-*قيد.درصءلى!م.يهبمأءافظاوةفاادرصةأهـذهفىيود"ةلدرهـص

د3مهفى!1871-2971)نلب!جراوبهةوث(2481-2971)إصنابر

ا-نةالأ!ثةاط-دلومادثن!قولم""ثه:ةاةا"اص!اودية2511الدرأع!ات

.!جاولدهدتنةفىفي!!ما!املدا!لهاهإثم،ةون4جاسفى!هاةفاءدةوا

1.( 1830 d).

ت!ت!بكلثثدى.ايرالدينافيةخأوةةولكان!اء-رخاماءاأنأت:ار

الو-42ءنا،ةلاعلى،المسبحقزرطىأ!وفللدين.4أثفصممفابما

يءنءااكثرءل4المحاةفاإ!رشء"ول،ذلكةة:ضوءل.4اطاربم

"مهسخءمN.-سانلهءو!دأنإشرطا)ي!ودىاثالزءنعا:44داؤظا

ةمرورةيرى؟نإل"لىيمضينكاطاضامءرزلقأءحأةظابمنلموهـو"يث)طد

ا)تراثفىءو-ردة4سةوه"اأجهير-ةيأنإواءخ!د،4وحىةه"ا.ة:يرا

صلمْيلأ؟.تولو،ثةواطدلماأءلمهابا)*لموم4ءدةثهل)5ر.فة-"اليأودى

نءبدلاة!اواودىالدبنإينلمإ؟غاهـاجوهـر-"ار!لاأنإ15؟48عا،جدأ

e؟Ort*04!ط:-حار1() History oكا"!لأ،a!حهHerman 3 ch

:Jewry in Germany. tr. Irene .R Birnburm- London

1،،309Mitre Press
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.لأ!!ف

ءوهْف!رشاحؤا:،لا!:!نالإ!ء:دالة*ت!إرادهْوبم!لْىهـو!ا)ص

ربدلا،!ا،فممه)"يمود!اثا)ترأ)فهصى-؟?درج/!لى!راْ*اءهـألطإرا

ةي!اييءثأنصأول):ا)يةلأةلودماتوتشر4ا)يهودوس4لأطرةفوءن

ءددألأمدد!-ذافىوألف5لهاجديدةووظا"فءهانإمجادإاةالحم

،حغ!ب)2(11ءلط

للادظر!14.إطال!اهـلمْةأد-هرْأظوط--4يإظ5همثهارأولىفتو؟!بزِ

هـر.شاعهتءلوةد.ا!يهوديةالمدأرمىفىا)خايمجايعلىاطدثثهلمومالكل

يثهاطد"!لوماح)صا!ججه-تمداأى،بالذاتسلا-3المحأةظين!د

قةاطةانلوظ.عنهم!ارشوهءباةحالذىاةديمأشأثن5يروا)!ت!

وا4أط!ههفىو"دتأن!واءاللهو5هـا،دءصدرالىترجعا2كا

وأشار.بثةاطدأوبمةةد41رثة16ءلهبأناءويىو،13ورامافى

:4ألوةإ1والهأةوهن.س)3!المهديمءابينأي!مارقإثقا)ةهلمبالأعصاإلى

لصمؤهااما)!ل!يومبابهأايثهنسضرأن،الدثنيةالناء:4ءن،أهـ4ومااْطًإبَم

ةحمبالقلدبإمةوالاتجماعه"واوأمس:ا-ؤاشخص.4االهبش:مروطات!دير

اةةدير1ألازم"ورامةهطبممأنا!"اه5وكبمودرن4l!رجالن!م-:افى

خبهـوماكلءغاولا.3الأدر!ا-قبهم4أدلمهماإبةالأوررلأءةاة"

Judaism)1(أ؟ظر: Eternal: Selected Essays from The

Writings of Rabbi Samson Raphael Hirsch, ed. Isidor

9591,,Grunfeld!Lo+ don: Soncino Press

Neunzehn)2(ءخا! Briefe uder Judenthum, Von Ben Uzicl

Horebو : Versuche uber Jissroels Pflichten in der

..Zerstreuang

ات)ةاءؤص!اشص:ات-2-إلباةفرأ.!:3،"ءتألاْ.،أ)طرقفيىانكلىفبمر"ا!)

125صى،اءجمْ،3لىهذ.قشنكل.
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!ألأ!

لممحىالإ!المو!فص!هـرش!ةق5كادْ،رالمه!ذأة!.(،)ااورههة

."ءْقا:دىأ!لو!ف"ذ!أكو

!رةينةةإيدت4411زءلاء،نهـرشيماةأخى-إف-ركلماأح!زا0ا!اشا!ءا./-أإ:!.

ئيس!هـولأ?لىطر-!ي!ماَثاال!.ةصا9ب!-لى"صلااعقأف!خاللاأ4ص01

وءبيرء+صبهءن!رشءلى1018صمت4!فئ+!و-دىءةءحفى!:ث،أو

وقيلوىفصااان"برإفىر!مضوصمايز!اوفياءور)*!لمةاطكبراضاماك!

فىر.4-ءإب4ء4إأهـ!ها3َ!أء!ى!ه!ور!.بم.4لؤراءأ-احما4":-"

يإةوابانء4أ-ةاءلىهـريقاراأث،كتإساؤحمءنلمأ!ا،ورتحلاة؟اةر

،ة؟سبمب!اءفىلاسرء4الاَن)ناصأجةلا،:"مءؤكداَكا:إصهالا4صه،در

الوأعيناليكنا)5الأودءن-دبدبمبللبن!اء4ءدريىذلكا!ة"لمز"ةا

طثات!ص!.تصدأ4أوتة!مذواألاودىبالدينةوْ،:ونادين،إة"إهـجمأوأ

ءفايمكةإسأثمةهىما-)ذ،؟صيمي."نحه،ا؟ثلذيثمرء4هـءةدما

"ونيا!ث!ير،15أساءلههـرشوأسس.2(آ)لاة*"دإفاءرألرجالؤء4لا

":لمودهثرتاءنإ"تصرهـالىوأ!ص!4"وةةة:13أدخل

فى؟فرقأزوىمرش4ةرةعأ!:حت-كأيلطوزءن؟ضولم

،بإبم-لمم4يةاداب!ود-"؟ةةادة!يربم:اي!بملهاإفأوةورتا؟-ةر

أكايئ11الإ!راءاتنفذت،هـعذلك.كينققاتداوواص!كين)صلا-

ياَةءا-!أ!(12أ:هـأةثماهينإ"دنم-ةجمأ-اهصاقي"عصأض!تإدت:4أ!الةي!-ياةد

ص!نلملاصلااودو!الىشهرعتما!ثْنلم،-ب؟11ههذ!بمفاكلءملربايمنوا

.مء:2اةكاصإإطإ!*هـدح!فيوفهئين

ةاطروجودىلا:2!وزلا4أأوس!-ابر4إلا،فاعامقا؟ون!غالكوكان

.12حا،اجزء،تهذاإصدرأ(1)

،24مى،اجزء،تهذااصدرا(3)
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يىهـع!لْهْم!ه!؟ولىْي!أألىْعا،أصه!أفيأالهد!لأدْأرادأذاإلأأءتهءلى

"-ذاو؟ةض.س!ابر-فىءضهوأوت؟قىال!-كص؟!!ءن؟صرجن1ةلاء-5!ى

ه!اضملحابااد.دوأ"ةلا،يقهبأب).!ى!وفي4ة-ن.واقىاأ

الانةصألولأقإء4لهي!!حىإملا)إ.)ود،*ادلة4المماألصإلىهـوش

وءجبهرابها-ةةأصدص!نر"ا.2،-د-4ارك!4ا!8دون!نلإ!ألاء3ءن

اْهاعه!هار4،رصأفيإذ!وراأونأغ!اال-"دهدل!ةووصإلاأحماولءاءتد

لر+بمو.ى،ا!ة)هـو!ىا!"5ءفةودبة"*2الأهةرمءلىءةأم!اَ-اِ

الا4هرشحارصدآ،إرجفىةورم!ا!ا،بأهوبمربا!وزثإ!ح!ان،ها-ئز

يئالدءتهت11طالمقاإ!الىد1الأء4و!د!)ت!-صهبه!تدأكانشهـراْن

بذلدُوهـو.ءلي"اطار!طإ!وماهق4وأه!،ةألاذكللارمءن1هة!ود!

يئزءاءدنلاريويمص!مز!اؤ:امبماأأةقاهدي!ءنو+بئا:دأمحا!خا.4أ-د

.!راروبرإو

نأ1صىال!رهوذ"أودىءحط!جب":الأعصهـذافىرش5يهْول

.ت!ارمرذلدُأن!وا!؟بوأ.الملا!لاءيينهص"مثهفئإدارةفىإ-أملا

ب!ذاةثرهـا-إثنأ!واهـذهة:"فمذ.لأ-؟توْإله!اوكلالمأة4طاصأوان!نلأةخ

أ!رفوذ!-مةذوممطر!الىفىأيدىاتا!هثل!ذهإدأرة!جونأنقيطاب

ةإور:ودبهعمه:-لممههكرفءيرألاصلا!يينثيىلإداواأني!ى،هـبل!بىافا!"ثر

نء!ئةأ-4اوةإثهأءفهاءءلىانوأ!ثف.ز"ء*"ةدفيءيرا!ف!لاوه!

فىبميونلا،أول!م!"اءلىإطرصطثدت!ىيمو.واأنةوع11هـ-ذأ

!دلمالأورهودبمسءلى"*ب5ذا3واء.ه!ااإر4ءولءنآ!ا-د!

"ةثإإ:او،ؤ!ن:أو!كلوءلى،":!نلالاصا!2:ء44لادتفي24+ةةافء!رلاا

.1()،11فب!ه!وأصلأونأن،ةهـللاأن

ياجمهاْةوسا75س،ذْكزهالسا"بقنأث!hwabكتابأنظر)1(
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!!!
""!مه،اءا!ء!أهـأبةاءرهـ:!!ءلأناطلأالا!داْءنوؤأ!

نأت"ةتءاء:دةةط4ةإ+!لا5!ر:ىء:!أإأن!رباءبراطاضامقالإذ

ء"-اوية.ءيرديةالتلم،رتء"رؤنمم4ثءمصة11اد!وريناأطاخامين"ؤ!افىت

لأ"راصدر.لا؟مصياجاءلى11-،رةينءدأءارلاأنبفيمم،فاوتإذاماأ

.(1لأهـرضاعالىء)اانا"ت!اد.؟-ضلأولا"مارتبرى؟!ماألأَصرف"مار

ال!فلم!رىههـرشةفءو!رديدهـ-

ي!ىيدو،--4لإصلااءلىكةأكانلأكبراهـرشءدومأنآةد،1ت-همح

هدى،افى4ءةقث-"يمرةري!شار؟لىءد5-*-114ير؟بملاخصلا،تركاءنا

ذلاخi.لأعصاهادىإفىياتأكفار4!اءلمزفا،4ا)-ةإ:يىاص!ركات41،1،!ااص

يمرة.ءىقأ-رلذلاث.!ايهإفؤدههءاءلى!د-"ت،إ-د-4ءمان!الأ

.أص:لزوذ!كارأو

فراناكةورتفىا-!ماألىالجديىةلمدرسةاشعارأصؤذقدهرش!ن

بم!نةافرفتإذارطببةنإ؟لةيكلوددرأسةأن،!،النلودمنبهثه

أو،ابريئسديربخ،)كلمة-ديدأءمنىادخلهـرشأنالأ0،)2(دنوية

"الأساس!ذاوءلى،،س5511أيةءد،؟كاأءذهـاو2ز."د؟.ويةء3:4"

بوأ!أنرشAو-!ورةأيأوءيا"ياَدتعا؟ءدرسههفى"فآيم-+ل

ءشر.اكال!خةرن11و+!ارةا!"ةورإينديدةجى?لمرةلةنياهـوا"ءس

الأصفىمال!ص5ءىءفى-يبنالإصلا!صورءنأةصررذأ5!س-إفلا

ا!كلذفيانجما.4?"ءا،قاتةن/:و.ءافى،-5!نالإ!يبراؤقلاهـرشأن

راةيةهب!اةاسهواثمكم"يارا"ا!رةا)طصارةوةيمأة؟رحبونالإصافى

.88صر،،تهذاالمصدر(1)

ناداةهـرشهـؤ)فاتمنمض-اتةابراجع2:2.3،اكةاةفىتسبم-ةرعن()2

.51عى،\-زء،رهذ3
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4!!ه!مى

ت:حنىذأنهـرلقيريد"الآ!غرا)به!افهو؟4ويمكلضاز-مْهلووأح!ءاا

ر؟أةادطْرأيهو.لمهاصرةاهيصأرد)وزيمرأؤهي!اة؟هراثثم.ر"ثايهضررأ11

نء"!إدولاوهت!اصهلم-!المهأ!لىجتار!ؤيموأؤ؟ربإضمالد-ظا!ا)هورو)يم

لءعصاورنلمة,>!أءلمما4الأوراأووضارةونالإ!دلا-5أشبر.ي!تغير

.؟وتأوه."13يضةقأنإءاودىب!قيأ!-نءالىأنورأوأاليشرىي!تةدم

هـو4الأوربياط!.ارةهع"يمودىالدفيا-فْاقأنرا!فةد،ركه5أه!

لأضدقأ!عوالإ"واع!للأالطأأن-إىأر،4وءلإ.لادينمحققءوتضاَا

أةرناءثأطءيهةصلاب!انةإصإ؟ص3-قيااطالد!اتووإةأةيمنأءذأر"و

ألمهداأهذآكلةءس،الإزأوبنلايىأفر4091ة-!عافوأ.عمثرسعاةا

التأوزبنصءب)ت!ات!ذااكْااء"4)ولرأ4تاأثءمس،ال!فىمْا؟نلساءلىلهوءها:قأَ

.4برةةلململألايمودأءاطلارأن!كلإقديخا11؟ودىالدءنأدتإادعاءاتهءلهط

هرهح-!تير-.-"ااةيمو-.!ا

!ود!يد!اه15أم2)تةيلزمنهأألزيأوبن،إته-لىأأ-دفىهـرءىوةال

لدأ!ءنوية.أ5":ا-ثتت!مذأن-4عاتأولهللحمالأحو!إوآ

،4ءاريح!ثظاهـرةةال،ودىالدينلأقْوذإ!،منضارجهلا!3!دىفيالى

وثفث!أدأ-اأان5ت!تإو.طأمفيوىإذأزااا،م!ور51ءبر-طهـرت

اط+إ!أونقا"شتهاع""ىأ)-وراة!ا؟ذوروهـذه،جذورهـاهن

إ!.ددهنونهأبنىد!(وءاأةورأةءر.!ىء1!!قى.لحهالنأنءإ-ةا.،اءةءقى

،1)ءدةءأط

ته!اءخىيوءن4ءا؟و!بمودلواء:4ءا؟ةاءدء!هوؤكل4!هرشوركز

و؟ن.دة!وحىا؟هلاداالّهأ-ءاأرأ)فاصوى4ي4ولات1ا)؟!ا.فىكاأا3تههل

اطل!ءهدا-صورالىهـذأنهيما)4وأدىهـ-!ةوراة"ننعةلغابانه؟ا)إ-تمد

فالاأم!أن.ادلموةاتوصها:رلإزساناةينءصمارذةهـءتأد)4"كضدء4ز*رلا

.51-13صف!ة،افىا%1)حم!رير،ذكره1)صابق،ش!وير91ل!ظركتابأ()1
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!!لأ.!.

فووادلمودأتقىأرأ؟4اةهـاو.(1)"ورمالىتيهماافيذوتأيأءذا-كماتور!الى

)يم:4و،ضذأأينذ!ملآا!ربماو25،هدىىىرلهس!حر،لهلأاور!صء.لما

فصىون.اهـذ"الىةالاصاةو.رو!خيددءيناطاثرصىانصلأوذأءنهأ-!عأر-ابمذ

-ينة-ااتكبماد،با:لاأراد!هريهبوكان.أ-ذهلاثi3و4هـأءثنلأ!-ااخدمة

اللوكرةةامهوءمابمكلهربهكافا؟خاربرضلىو6ضردا-لىاقي.أ-انلاا)-لوك

تهنهإم!ةإسدوكهءطااء4ؤلم%و،الأم%!هو،صلألدأاماا0الطورأة.ين)"وا

اوادهباوصىبرتأءات4؟الاءخماهـت"صى!طأقه)رادةاة!تىهبئنه:او!و!

نأاتم!:لم،)ذاَفاطتاة،اا"يمسباإيمس1و.اطدىهوا-:اتازدادت

يخرلأفهالا؟تكاإذااتتا9وأ.!!*و)طفمنالرءمإمأذرفشرنةثل

قءلرغمبا"فلاحعبرأ4لم!دءةوءنيهـ4-بمونأنيه،:13؟4أبم،4-5ة

أ-انلااوروةة.!بر"أتازاثبم؟إإتافيءص!لاأ0فاروضماأاءخنىلماذ!ءا!:ب!لاضىأ

هتتبدللا!إ!رأدةإإدد7أىذ-صو!قىره5اءة،ا!ء!ض،وءد.لم،هـضةة،

طر)ا-!دامهو.تيجة-ءرةتهاإرادثصرةفمكا،و.ةوا.نأ-(الأ4.:لةؤاما

.)2(لهادلهوه:12اىات"هي!

دليإسرار-الةهـوالاأ-الىْبخالىأ:ظرةذه5نمثرأن!هـش-!ورثم

خلال!دءخهفىشانالا4!ضكاهت!سقيقس.و):4اههلإسرءلى.4اطاص

ت!قهـل!.""يو?4-+اب،فىاثء"2أةر)دمنةردصو!سياة12-ارصص

ا-لافباىأأرراأث*وبءنءةىءشماكانءإهلماءب،رسا)ة!!إءساءهل

مدمح!وزلااذ،سأ:ا4"9شصبمةهابممءا:لمءرمئباتوناصرلافا.بورر

اقإ"ا4واْ،!دواأنألته4ذاْألو!تفىلأ::سإءلامثموالاذةJill?اد!

،)3(ادلو!ات!ببرلأبوااثمرعوا

32حمة!ة،ا!فااثررلت!ا:صهة.صدرا1(1)

حة3كة،أ"-ا1)-جر.بى،ا:":الممدر)2(

5إ )r"،"66)،،:م!الىأ
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وادأ.إ-وةإشرأفاإتأكلو!لجعاإأ)دئهإذا؟نامهوجمن!وْأى

،يمفلى-رراإقه4بر)4إأ-و!-دمةلأأ-انا:يةءاسر1ا؟تل)ءسسألةرتف!

اعلامدءراةتء4اقية:قلىدهو؟أم!ةلو-"ةص""ثمرءن13ةفي،ينأن12

فة:ىَياذ5ءثللىءرروألا؟إءلمأ؟ث-!فىا2ة*قد!ى5:ما!:لصطلبقيلأا

آء:وايئلذاأولثكءن+:2مأةكلا،)؟ثمر؟نهأإ:ىءتجلصيشهتبهأةانم

؟ت12!دن!م"-2أودد!واود"25جمرب!اءن

ء:دمااةطقاةواءدإصهطلْايبالونلاود2ا)تذأالاامهوجهنعاقأى

ة"-ورا.يناوي!اٍ،.وليةهـوهـرشرو!ا.سا))ةعنإ!اصنةبالأهرامجدص

تتمحىلو"دهـالاء!را؟هلأءطهت12كا"وردت!ةوه:ادنماوأ،"ق!دهة"في

بأهـ:لانثن""وهـذهءنأرادادلهوان،.،ثر""ءنبز!اعرقصالهاا

5(!)"ه!ء!يرءقيقو!م)-ابرماةث11ءلىمبمرثنزولأيمود

نأو!ألا:.ن)-وصدحرفيهـرشؤيمرةيما1)"ئ4.ق!ماوءتاك

ىأ)ولم5".!إثايئاَدتلالمب!ىيا؟!د:دتآء14دتنأَأ"سدىإليموالدين

أيهَء!ملم"4وابموأ-بأعثر"و!و*صهصماء4"بمود-ن("ي!ودىدينا

."ةء!د

الإؤ-انو"ما:ه"4تأءذازىاهـوخ!"ص!يمرالةان5:!رلترلهـظ

.واط-*4إ"رؤ4أءن!اهـ-ةقيأ4ءلمىءإي!أرت؟فابماسلم.قأةأريخك!قاو

هـة"ةيها!-4لاثك4"!:ةن!الأيا)توراةهـذهـالمصدلإتإلىإصهفالذىو!ث

لأعيابةن!فىلأثؤد!--ورأىلاثه-!رت!ص-11فحروي.لْارضاو،5ي!

دعاةد"ضيرثددهذاكانفىأ"لمهو.؟2،)05دوالإ؟ةإجا)أثأط-هاةإلى

بأنممآ-رم!نفىافتقده!لأنهءودى11:2الديئفىامليةاالدراصات،

.209سسرْلعااهـالت!ر،67صفحة،الثاءنيرلترا،تهذاالمصدر،1)

.9،1-641عى،عئ!را،إسيراكمحر،نهذاالمصدر()2
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أساتت

أفيزهماإينإلوظ.،يدمبد-تةارباا!ث!اةيةالصلاؤنااد2أجةإلى:ظرون،

.الأرلةسة4الأجيال--لاإلاةتورlدأر-وافيزهجماالدعاةاو)تك

لم511لأندلم4ءخأهبالحياةأءب-إفيواطءا!"لمpئل!نا،وأءند":وص!ل

"لميوهو؟ةالذأ!ايىاةعيمالأليسودىا)ء2لم51لان،أدجاةفيدمصمان

15()"صاأاافىاةءلىيطهق-فاةفطالذى

دءواادىالا؟ةمالأنيرةول::امإسأْانظصالنص:4املى!رصمثصود

ودى2اأط-،دا.فاإلاي!صالثوجبأنهءنهةأملأأنومجبارو-داايمه

زءلا؟4ةديروأم-ئرا!لص!صل،7-د!اددث.يةبمتها4وأجاث:همأدى

وءن"ق7ثطالقلادر-4ب!أمالاءخىةا،روأءرير-خإذوإ):4.ود":7ءير

جىطاراأال!افى110اود4أ!ا:ةهـو!يئ،يتوةهق.هـ4إء؟الىهرشىئوصلهذأ

اسأصءل؟""الأم!ذه5هـرإلارةسر،،4ودت11ء2م2إتلر-ام2!وقهةإينو

جزهأوقتأ!وفىأس!أيمنلملاءسا؟)ث*بأ)!وىألالمه:قلالأن

وةتأىفىت!نأ12ءليوهاالأرض،0،إءس)؟ءليرصالةءنيأءوهر

و-دةلأنوذلاث،يماه!أةوراةواءبةل،لاصراءثل"شاءهةال!هرهـة

،4الأرصالو-د-أراسجهَال!تاءياةإلاحىتص،4ربرء-ومدةاسرأ::ل

ب!ه!الات!اعءنا):أودى؟فياودى2511الديخافى:ىءءنليماس،رعايه

.ة*دير)2()1"كا!ب

12ةةراىنهلألأصصلا-ء4ااطرك!ءارضرشلا5أنيةولو-ا!ه-4!!

ءدىء-افىود-2:4يخار!زهـاربمخا41؟ةمانأ--ذ"يهوأفىسةلم5.-رزمما.

ثمهنوهـى.-4و-رالأأ-انغابةءما12صم-ما؟آود!غيرءن"مخصأرة

يددو"تمم،:ق!والى،اطذفا-تهارةوأ4يى"*رءأ4الو"ذهمنفاو!

482-282س،2-،هذكرق.uUاudaismد!(+أحولا!!هـرشب!لاظرأ(1)

اخحرروا01لأ،مماعثر1،1ءبر!1)تضر،أء9*ه(1)رؤمقذ-لرهإقالساالمصدر)2(

615؟-651،961-عي،عشرالسادس
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-!Allلأصلاحاأهاء(1)،ا!اب"وكلةت!دىلأ!موالدينهدىلياأكةضأر

/2 eأ)ةةدء:4ةمو0.الأز)"4ايح!ودىالدبنءكلءادى-صبالذأتاصلإحو

مل5وصاط.االدينة!ر5،يبن-لاالاصفورند،.هـيةلاتءإالدفيلا،للدين

رْوذهمسىلألىء:داأكلا.اةقدماههطت!ارضرلاالذىاطداملىطفة؟ةهمضيا-4

ه!ا-ولارضلاالذىا!ر-دإ!ة!ط؟ة!:باتهوث?اطعالمفا)تةدم

.2()،الدين

هوذك!مىتي:او*رالم!اهـ!!لطأدصص6

!؟يولد4)اةةإ:لهتإدادع!اورن؟ه!-سو!ًالاوبنةربأمظمت!رصأ

4أتاو!:هو""ةدآا01!!!ونذةاأسايدكطءلىا!عماتاكأو،:وتيمف"اص!مأةا

لا!وقهـ*"دهـتالكبمنو!.ال!ت!إيمبراجإ!الد!ولءئيجديدةءلوم

ر؟!هـلمد-!ااءسا؟يل!امأدنإ!إهم-مةالْاور؟وذا:ادهىباقيديمودى

لاهـوء44ءدرس"5أؤمثىامنجملأثنه!ر!ن"لْه!اإ!(ا99!!0182)

ةا،ءرذ:اطيزاادتء4!!افامينا*ورأ-":41:مررطهنثرطاءديدة

رأد!!برأبفىوأد!لعام!1!دادوإدارنهاةسأ!بما!رةام.108.1-:4

يةهال!!14ءدهادإواإلى4)ضهاةوا!ابا.:"والأإوالإةرث،هـ4إ:يةاللا

اعهلابم:ين،ل!أور؟وذ!سالىو!اخاأةصهامافىادزMIA-ت4فىر

إلطأى،وءث"ةا-ديمصأممهىديمإلىإ؟نمم!؟أة-هوأالأردثوذ!!اإن

.!!ت!ااهـءوراري!ودلدىإوؤنجطأالىْد!ورأدىمما،إ?!نرنهرصضوفة

0."تأادء:4بم:ث)!ىْبرإ!طل،هـا.ت!*:!بهوو،؟*؟لم...س!.اهءلدالاهمتقى،وءإء"

ءصلأه:74!90ووطا:؟رصهاا!.لمهرككبرإ!"7و.1،كلاصاظ)جم!ودف:وذ!:4ال!ود

تأسووهـط!ة:لة%.رْودْ!م!أ!*وأحفا!ضاء!نجلضركلور!دبأس!صءن

.174ص،عشرخا)طاضجربرا،ذاكهالمصدر)9(

لمب!كا.ومات632!ص،2ء،ذجمبرهقيةل!ماأ!udaism!(ثernalهـبىلقضاركتابأ!2)
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الذىبراينء"أدةلأفيأثفلماط"هلمدبمنرا.!73!لم-نةأينثفىد3511

.(1ذ!س)هوالأورطاخا"!نأكلنؤو!اول-ر!

أ:أءير؟فى4الأورزوذيأا-لةا7-

!+أكا؟وا،رت؟51فى"ه!ودانا-قيها!بدأتفىبأت"ةول!!ق

نءالأولأ:مفوفى.دممط11-قاالمذهبهـو،ء-دوأهبفيي!ونيد

15ةواوش!بذورهـا-:ذرلاخالاص!ركة/ةدألف)ءثمريتاسعاةرنأ

"ركةأنإضأألأةوليقأولمله.اطينذلا!فىنصماتأىأصه-44أورا-د

و!*رضبذهـرهـ(!بذرالوةتهبئصفىْابتدأتالاصلاحطركةهخاهـفهْ

افحرونإاالأورنوذكص:4أط-رك!يمقأنهأإلا.سأ:اادءوأهـا

زوذكير،الأررلزعيمة-نلاو!.لاصلاحاطركةأآوةروالذين"طونLوأ

ذأ5خر.اMV-:4فىألاب!وديةءدرل!4-إ-؟س،رإفياس*قاطاصام

لم،افىدليفياةفىاإعه-2وا!ء.ءونابن4ب!صا!القادر-4!ذهـاةان

إ:4يحاو-وفىل!دمبعد!اأوف!لمي،س:و)لفسهت!وىألعهرءن!ابمحمب

.اطلاو"ودوعدم

))-.لإثفا؟أءرفىت!إ"9-يين11لمود"5عهيللم)يقري!ماءاموءاول

eبلة-سفأ.إةكاإ)رنأة:لءةذأوا Occident and American+"

Jewish Advecateودأ"2س!تر!خةصدةءلىالإوةاهمحاولا)في443يعهة

-ص!راخفىود2اهالدى--!ئ!قلم!يمرةي!هـذه؟صَاوعم.اودميم2ر-!ديمرصس

ة!ق.،ثهثقإة!.!5:أ-إ-ثنؤ!ذلاثماحمىدإدكلا5و؟ن1ا549م!تةالا

فى-أودم-هـد-وءلءرةلأولنتء"ةو+أءير؟ي!ود-!لاكى11!ادث

الْا-ةاذةقرل.أءبىت؟!اوتج!ودى)1151)مثى"ب4اةمهكا054:اياهمل1

3؟3خابراجع)1( cnwa9.-أ،ص،جبرهاصابقا.
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-04181876:سءثا:أساخاأةرنفىية-ورعما؟فى.4اتءربم"كلءبد

:،قدممف!ضثة،فى

نههو!أإذا-طر!ناس!ث*اايئ(معالدءثةيلا7و-)أ!هتاعبممتهوكا

أةصحخاروفدمءنبدلأا)ةطيرإم2دهو-إ!ا!تلهمالمعمه:-ينفيطف

ا-"تنةدلأباوم!ن.و:ى)اجم!توهاا،بإصلدءهـفقفىود2أثواكم

ةصل"ةهـتمزا0481(اطشه)يربرا!21152ء5جة"كل!ذى2ءإ"الأراميو

واأة!ة:قمعد!يي!واطىةث!ةإش4لمه2ااتأ)هإعا!وأةلْاميبااةرأحماا

الأ،ديوم-إ؟انووقع.أجممودىسا!ماناطلاقصه؟لأأليهودبمض

.ووجدت"ينأطإظرإ-وماالأبج.ذ:أنهاغرأفءلىذىاطجمم!14فى

الأد)4إ!ؤ!وا)يمود!ارةفىهاولمةفىإثسىوطميةإءصءخماامذلك!م!

رأعترفأ-للأء4الها!"أةوءوءىاطا!امأعلنوأءيرأ.اليهودضد

واعتقهل.إ*دادالا4ءت،ة،ارلمهلأؤطبردء4ءن!)ث-.وهاالأببحبذ

ء!ن1،2تمةهبرالإ؟.اتا*(لما+وأفادهمفقفىايمودأتفهاءنو"يمودهـنطعدد

ءلى!د):لىاثاإءلى?دمألىاطرمأمرء:ا!اةدء!ااَوأم!ير."يمود

يةءةءقوأغاقاغه!ناءهراحاثاإ:ستفا*سىآاطاإقنأ!أن!مبراه

ود-لادأ:2جانبالىايىرووانبامابرقضصلاورةف.4أةصوحةظت

.(9!الأزمة.هذ

ل!دارة4أسسادت!::4أ"ير؟ي!ودتزأفةأنعاإجهأيزرخىاماطارردد

041عرةالناصعاةرنافى-وربة،خرايبةمحريمااعبد)1( 8 ! 6 - 9 A.

الدولجامعة:اةاهرةا.يمةامرإوالدراساتأ):-وثممهدكاليةءلىالألقاهامحافراث

..8021-ة!f(10'169.111،يةلهرا
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)سحقالحا-امذإثفىو-اعد.،م2مصاطءلىرولأ-42اجاءثإم-أعها

دكاذةثركاالماء4ا-الحاهذهكاأت)ذ.ينالإ-ر-!اءام،رأين

يينتة):داواصلاحبين؟أوا)نب!ات?إقة؟ياخ!ميةرقولمliا:ي!

فىأءتلافان!من!ايىالىم3أدىكب!ودموء:2واهل.بهساورنوأو

.أوأ؟افى!.أودبىلاءةا3هـةبز:صمابهالالمبا51إصهَالمهص!دل

هذأدبمق.الدتفا2ما-ةلاأرءم!دءمفق4ة!ه)فىا):اود+ناون

ذلاءأن.بهية:امثمالإصلاحإة!رورةابب!خاةناحالى4ت%الا-هلافأ

فىماء،زملا:4خأكهاونءلىحر!أأو،نهاثطفى،ايزرال!اضام

ابنةارإاتطلاح!كرةوءارضإل،الدبرعلىتهداِلاى)دخال

.الاسلاء:دهنكانم2ممظهلأنوذلاءل!حالا!4بم!هالأم!برصي

.الموأفغصرتأىفيأهـيركاالى،أليموداله!رةكانتر)يمنها

باررأراجمرىء8ق5ارتيندةق،ة!لماارنمناةبئاتفاوأأ-:ه.!اتفن

كل!هم!ك!اخاوأهوجا.أ-ملإديةاةلموءاتيا-ثمااأوداكااصرءلامثرقبة

أهـيركافىصلأونماالىبك!اء4أوايموةالم5"الا:د:دا"ولة!وافظهن!م

،"-الوثاءدلايهأنهالىهأوا!ينظرون؟واوكا"!هودىئظامفكرأوءن

هنفىئا؟يأوهوثد؟ةإس)نبل!تءغفىأولا5،و5ء!اءت5:فىار

الذىأهيركافىلأب!ودىبلأد9عنالجدداجربن111راةها.ننحى؟مق

به.ألا-تلاطاوهعهأتايثىيم!غم!لا

ليزرافىاخاممعا-يصبوناالمهـاءرون5هـؤلاثتاونأنعا:يهيأوكان

أعاناند"لا-؟،تةينأمرونتعاتم،ا)فيهلإو.الأبلا-!ةاطركةضد

18."إ:،ببورغءامترمؤفى:أهن!اوءهبررأءبلمورأءوئةكم-:ونألاعلا

اطناناسحئاطِاخاملإهولتد2مهتأسبىتموعةدهأإبل!مذيدُان3الا
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تجديدألأت!رذينإبينالأوروفيلن79180س:4وركفيوفى!صإىةور

!وهةو4ءديئفىىهودتىناةاعظماه"نوكانةاذبهورالاءاخأمولاث!م

اإأوروهـلنايينلأتةليدة!ن-ديدءنالا-ةلافء!ل!؟ثااأ:ثوفما

511ادبزرجمماالآ!وونت"ثرفاوأا،!ءىينو"ةقاهد)جمط"شرقي"

ا؟ديدة

،5191سنةاذىهورااد511ألىيمصاتفىأ!فياهـعمد!م،أإصيرو

،،!إ!مإكا.4،يدسةا-:ح2891تنةالممفنركدا"2ازسه:4وأءثدت

امهأص.-وو4ءإثة:4الثراةرأورو-بامدت-يمارو.،!مى؟15"،4أ-"ثم

إوأذافقد،ا:للأوانب!لأكلرابونامقا"يىا1T"1.لأرر؟وذ!.4االلهالم!ناين

م3اإذوفىوكمىط.يمثرقيت!اإاورويمودهمهـن؟هىرراوأالو!ود"ن

اوةفاأن،)ص-ْحةا،إمه!تةلةأيدتولوجية-وفرءدمالمطير!ء

.ةليديبهـوءاة:4وا!.+ذ3ر4ؤإ-ةلهاإسأءير؟فىم!4رهوذص!صلأل!ا

،-لاىعىميروهـو4ةلم!فيا؟!طولأءفابد

نت؟لْاهر!لأور:وذكسافيافاكو51عااشمرز،تو!إو-امااطولاة

ءثلا:!كلودىجلاطمثوءذ،:مرفيلأحثلاةرنالظود4ءصلال!نكلدا!*اَ

مذكوره،ر)ىه:!االمثهىةا.فىذ!ر!ايرد!اطدثةإوأصلإىطاوص!أ؟لطان

قتطرعن؟إأااءممىوايىءاينلذا4تلود)اتإنةاإلرأاثانجسفىأا!روجْوكلةبل

ألا!.الوزوا"روديئ؟يئالروهاقيلإءبراطورافىأ!لاتإواو-ا:لنةمعات

.،يةإ!مه!ا:فا)1(ألاس-!لم!لارامىع

Leo"ثه!ةاْمقالْظرأ(1) Jung, "" What is Orthodox Juda

.2ndSeries,فطبهاب *ew York,,0391 The Jewish Library

eo Jungمنوانثحأالمؤ)تلنفىأي!اَوأنظرلميهاوها114صحة4!ط

Judaismول،49وـكاهنشرThe National Council of Jewish Wome

02يهآ
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اةا:وراإثؤء:ونالذفيهوداتأءنةسماوةدها!هذارأضأنولاءرو

أ؟!الينفىرقلاالذى"ءأرغأفىمثهوهذاصلإ-:ءون5لا!وايمن

لوإتاويي.داةظيناإإللا!لملا-.جمني3اإوأليماسلاهرهـؤ..إهصااك!وءر

أكافىهية!لنائ!مومهادأثأن!م!ث

:الأررثوذممهء4الاأءة:دة-8

لى:ت؟ت!مييء4نثوذكصلأورهوا*رف

طلم!ص،وأ0أد:!:4فىلأ.ولءقى.دة؟هـو)؟سدى!ي!وفيالد:أولا

نأ":اه!ثاة؟ظامدى"هطو.ا3لم،لدةا.ءلالهاةاطإ،؟انلإاإس11،فلاح11أهه

.ةدثةءيمون

ءرةأاأبموكا!ا)ةؤءو.زء12اصةأو.اللههـو!ار"ةوءصدرة%

دهو؟ا)ةدهر11!ءةابءقالأولى4الخ!ىفارالْاَهـلىاةوا!ةور.برهه

أفاارء"دءاإثديدأَنسا؟اوءىالله-هه4.12إالمكهواةوراةاوه!.ا:وم

اقهفىأ!ذلاءوبم."!ورأ-ةلفىاد:هحقلإءسا4ثههءلىئ!سه

الم!-وبة،ةث"ةوراة-ص!لمالذىاوهْتانهطوفي-إناصاورءاهاوءى

ت-؟!إنرأوو":فامأ!ناا"ةو!يرء4!،يئ2يفة،يةبهةوءبر،أ-رى"لىراة

-:لإم!-+يلا2:ألففيليونا:الإسدانا12انةم!،ة+دأ؟تدوالتى

ه!اوأةا0

)ممنو+فىعةابيةوا.ينذه5هـضعءرهأكانعأواللأ-:ال:)ثأ؟ا

إسراْليأءوالإ-إباأْة!ضحطر;Jية2ي!ثففيالتورأةرص!ءندما

.ةاهإهها5سههةفيأثرْوأ:IIS-دةو-يع-!لااكطغوثإ-يى،ابالراصح/4-لأ-.!

إ:ألق"ئر-ون!!9لأواأينوابية،2:4يثةةوالورا(4ةلم!خوهـاور)"ةو!

http://kotob.has.it



-84-

مع4اكةةة!):لوير"تأوثلا)ت4-لميربمارثق4بىاإألرا)ي!أ-وصلي!قا

،.dual"نهصهوءاثءهـإةاافىنءجك،وراةةيءدىء:ا

:لباةكلرر:ارى:خماام"بم5االهاةة)هىذ,لأرر.ا!ودىاإءتبرث:أرإ

جههع-طوخ4مت-ةطلتالحاةا.أنةؤءنو!هو."هأولاد؟:الاديناى

.-ة*!:أتءنذلاثكاف"اهاود!ااءنة:د)ت!مقي:ق!لىافأنهعا

وللأعةالإ"ىيةوراة؟ص!رىالأرر؟وذيما):أودىثؤهن:أبرف!ا

ثنجاالأء:ةادIJ*وءلةيالظإ-ةوأ-ءثحءلىيره)ة".L9ث1وءاولى

الإلهولإلهاءنةء!مهتهدةأ-ورأأن؟انهأ4-ممتىالأور؟وذيمLد2j"ت

بدونبمت"اي!يع-4فىصورر51*دىءلى-ط:ق،4أزإ!إ!اأ،أزلى

!-يخيرأنبحبانه!ألاورْوذيمؤهن،4وءا.لتبدأوت!.يرأى

.افياةإاةا؟ونات*ترض!يقةا؟ون11لأ،اء:ا!

ص"اطااليدأءنإ-":تجلاأن؟وذع-!الأوردى"!وس!لى:-ادط

4أثء؟إإتؤءنةاو.ثِلحداالهصرءحاوأ).أودغيرخإشأتإلا41

ئ!اهـ:ادالى:ماءصفي!اعأنإثسطبه+رتأاأتوهـاةأنإلمل!،بشا)تعأهـذا

:1اث:)اهْوو

الأور،وذكهبة"ةاإألرد5ء*اءنواتئر!فيالذ)ثكأو!ةول:إهأصها

إهةالدفىيماةو)ةاهـ4فىاطق!م5سي"!اَ"أطزةءلى12هضوءههدوا

الوا-"اتبمذ.اقياماطهما.ـوعاي!ملأت!راةوته-يرا!لملتاءورتمفىوي

با)شواقى.الأرلونبهاقاه!عامأ؟

:4الهور:وذكممبأالةأننبمام

إنةاإور"ينءاضاءكماءهلوصقا:امإنالألع!مةصا،ورهوذكساناثإة

(!في؟!ح)ا؟مئب.وتاإردبىءدوفي."!إففأ،؟-م!خا!4"دأوم!!!ط
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الأرخةالنسهلآل58شءددوهـؤ.لباعاأ)فبخهسينإةدرماي!أعيلْى

اكه!ةالولاتاتفىاةاعانناالاورؤودج!سودي:2ءنيزيداوملاإين

فيو!داروص!ي!اة؟االىسة:4اإاوررنس!ء"ظمالزولأةة(1ا،ص؟4)

ش+:ف.لأثيوء:"جدابلاداْفىيقالدلأتلميمأنإلا.الأورثودبهىبالمذهب

نةالم!ءن)!ا،سيحا،تسنىأجازةدراستهاةخ!ا؟ءندالطالبريهفى

.4ا-جباا"ممث"شةفىordination...لألعهلميةءا

اء:ل)ءمرفىاو-ودةاممما""المفىإلآب!ودةودجم!-:4أورءلةأتوىولهل

111يميم2لبئءاوأةرا!!ا51-ددلاودْاك ةاه!شد!مورأ)

ا:ثلميةلإصرافا!دولة.لادو)4لم!ولىوأصلىالدلخ!ححصالسادغإل،ئيما!!قوا

إ.4كبالأورؤيرالةا-وىءلةباْية-ضرتلا

ةالادارأت؟-يث،ن!-طينفىثمافى"هد"3الىإربمحذ)كولىبب

إدينةافىوسلمءإ:4الله!لىأنبىالذهـو!مهلأتظام،وهوالىاأ:ظامبخ-ء

2511ء.؟اةوإقا؟ن Lبرةوقيعزفلاالىااذهبفا4اْةو،1وأولىروف

Saturdayءلةؤالت(9) ! ! ening Postلىةصر-"لرو-ركاهرةمةالفى

13فىصفحة8679و()ماأثار811.تارخافى!ينبمدوالأربمينالوا-!ةتةلدضا)15عددها

ass4إء:وانيايهـاوما cnate ! eople!+الإيودعددأن5:هلىوها!ط

تفتموناسابخديْاالرجالنص8،02إ51اإاتحدةاالولاياتفى4691-ةة.وذكرالأور!

ءؤلاءوبميعأيوتوريولايةفىيقط:ون3نصفوأ!ءذا،و-:عكنائرةوسمالأاف

غيرفهواصءيجاالاْور.وذكساليمودعددأما.الولات"فىالكبرىالمدنثينحهسون

واطة:قة.،راضدرجلا)تممائةالنهإلفوا3لحا.التض!ينءو):ات4ماوكا.معروف

ي!رونممنينال!شيرلوجودأالضظرإتمامأيعرزو!الا!-ئبلةسهمأايموداالامرفهالا

ىأسؤاليحرمالأمرصالد-حور!أنو.مما،الجاهأواولطةأوالمالق!بطهمأنهمد

نح؟)حماءاتأتة،حومةاطةيها.مما،ءربميةأصة5أت"تملكلا،دتنهءناطنءو

ءلىْيزالولام!اَكانداوقد.يموديةماةلأيةا،ختم!ينعددأوايهودءردءنبماالا-خدلال

أعيماعلىافلوباالقلةبدظهر-طهرصئ!أءفائ!اعدد"نتقللأنأليهـوديةالهثات4!لحة

.عين!طفىاواعانيناعطفو-ئاله
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ا)-كأميةفأ!وا!م.الختلفةم2ملافىيتهمءصوساساالأءلىللأفرادْفدؤ.4

ية!وإةردلاس،وهاغم؟هـهلالذىأونابالةز:ط4مي?املات!موءمظم

!لك.اواالمةهـذهفىءصواز4منكوأبع,القإلااسيةومدْنةءءقوقأر

الإدأرىامال!:فافىلاهلةكان،الأوروبى)؟هةوفىاطالكا!اوكا

أورليا4؟لاط04اهـحوبماتترفننووالقاالديئلرجماءنهيئةاالفماق

ءثلفا-طينفىايهوديةالا!،و؟ن.و"ةردبة4ا!ايالمةور41)لمسيير

ا)تةليديةالملةءن12كاكافت،وط.ماْ،الأكبرصأضاه!ميرأسهاا"يئةهذه

-ر!511تدالأ!برا!اوريةفْىيمناإذ،الأوركأدبهسأوالمحاةظأن

.الإ!الاقءلىدىاي!؟االدينفىإصلاص4

يةايزلافياالا؟تدابحومةتألفت،الامحاينىءتلالالاهجماأنحدو

--5رواعليهئمظكاماعلىا،وصاعةقت1المثمافىةاورميئةورقسهاْمههبرة

الوكالةش!تانرها.ا)كودعه:لة؟ميع4لأور؟ودي471با!ثالاعترات

-.ا.رهـاندو4ئرةداوأصب!تفياا4لمالا4ا"-ةأدمجث"ىلفا-طين!مودية

اةلعلإا4إ-اطو!و،الى51-اأصم.يرفىابرلصالوضعذلكوثتجل

..:.)يوانسئص)س!ن

الأور:وذكر،منلزالونرلااكانوئهأءفا4أءلَيث-أن:الأرر

ية.الأكثر!الهالمفىلأرر.ودبمسالأوذلاء

اءادىهاحذ"انس!محاظايدى-4بدا4هيىْتاص2لأن:را)ئاشا

2.يرنعة!صيهارةىكالنالإصلا-ىيهرأةأنةارأوقد.4بمصها،ور

قءلم!صلو!وب!ايعيماثونألى)ديمااتفىالاأ-جامإلىا)يموددعووكبدأ

لمالأأإفي4ةغرأةلا.ونأ)قرخلالاة"ةوربما؟ادتيى4"ج!ودتلأةوكل-لة

.ءصهءوععوتالىا"ا2.يرقا)صالمجاسفىا!مبهق

!!48ؤيليةديموءجرةءنفلمصط!نءلىتدفقهااذ5منسفيايرويرولم

4-،عفىانت؟":ث"شرأي4و-طىالو0اإأوروهنن!ر1211صخمام؟ن)!
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اصرائيلالىالهربى)ا)خرقي!ود-رهاةةدا48!.*داءاااررئرذ!-ية

أصأ!نادا!نيتهْليدءنجرءااوثهؤلاه.أعثرأون!ا؟--ه!و!ن!فَ

أنفس!م؟ينونمجهإلممواحدإصلاحىص-وتإ،ح!م،ي!نجأالذين

وهق!نروإلأرامم!ثلذ!الاورءنأورهوذ!سءيرأوكأترثوذكس

أ"والهمفىيةالأإبررهوذأ"!ثةتحمالىم3كادهؤلا.صؤ?أن"لىالطه

ينيهَ.أدكم-ياوالشيهية

4:أودتيالوجم!لةو!واشه4891-:4ذإيةلامرااولة)ادقاءتهـصدلما

04رهوذ!-لْاوايةد1):لمو4"تء)ةفىداتب!أص،لةت12د!+لاحميةرمةحكوالى

ن؟؟ئهاؤ.ودا)-2إ-خءلىشطرئ!اعلتفأالدينعةلاءةونوزارة12في

ءدقآحاحهئ!يهمْدأفيألا.تداب"برءطافىدء2فى"شاذ"يهودىيم!ق

-ةومأنهـئةأو4ساطلأيةيجوزلأإسرأءثلقهامةهدأسبح،بريطافى

وزأرةؤبلءنالماتولة-إطء11،أكا)ذأإلاودةا):3تتإق)-هـاءبأى

الأورْوذكهيةهالدينبةاشؤرن

رْوذ!-:4الأو!هله!دْرلة:.ليكجعخإسراتباح)كلنم2يةلأانومجب

لاب!:لالق4!ة،طقي40الأرهوذ!صه"ابأدىةاتؤ!:ونم3كائهإ!نأالاصران

4أأطرتةعلىالذجفي+اشع!حهوء4عت؟وإن،ا!.لياءسأنفىا؟دل

اصا،ت11و-ركةءيمو!114.!االةطا،،إم!!أةيف!يرو،يموسيرا1

ا-!ةثدز.ة"لا-تواق،ا-قياء-اه!فا؟!4ء-أ.ءناةإ!راراغلاق

مع!ته+ةءارضه!م!:داطا:!ءرضوقواذ:13با)نوراةالضسبءن

::4ء)!ا4اعدورف-ة%نهـوفالأصدق.4كروا)*سهيةااعأ-؟:اا"ص!ل!

يين.الاصلاحمماءلمودىءناا)سه"بلحلمصا!سف.ةلماء.هثن0قد?4فللا

.:ونءلمتاثنثةرلأوايهط-ر211!ء*كامنأو5قصدلأفأ،دار!ة1-42ن5أها

الرنيزلاون"ةلإدتكيناث!رؤال!بنجرا111وء"خمامةراو"ةمح!ةأوندتءةثلا

.انهاوجصرالاتوراةنا.اي!نلم)نبا!ثبهإولاءندتفيت
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االصكفاصبى

ادافظةالم!ة

لآ:)لمحافظالملنلاة

اءركاتفعهقاهتالذىاسرحا5ناألماْلا-،،ليةالةراوروبانتكا

طر!ان)يتركا،ةاهاءساالمللع!12راقنشأتالماةىأةرنفىي!ي!ودبة

الاإمفيمماءققىة-ل!أو!ا،إتربرويرتو9حركقكلاشيتانالرْ

!مرىات-بار؟نرزءزج،لأختويربهفكلما.زس:ااتالا

مجبا.تدرايرتحراء:لر-فىاود"يرقير"نزهبمدرلو،قي،ى!ار

ودية،2إ-رالحباوأإمكرالروحفى2هافهااءريهانص!انهلتوتد

اولأيأقىيرتو9ب!ماكان.اب-ينءندالزمنىالظامبهىءلىو)يمن

ودىإ.2اةرعةخاولأةقيير"-صريأفىأبمودء:دكان،برالت!رلمبعهثج

روحهفغوءقلهتويزءهـر.اعقنيذجوالاءتباروالمطا!ة،للدوال!

بااقا-لضروربمنهـذالمنهأالا.اءسة105بذ،رالديةالفكرإءركات

صرةالمهاةواصطامعاإضوات!ا:ورربدو2":فيىإهأنابئرأرند.ءالازو

ا!ضمارةيجارواأنواةوااوررءهاأ"ر.ةةءماَ.أنر،ضسررواأند"

.نثوصصلاالا)!لئكاوو!!ثوذلأرا!5لاؤ"سةءلمعاا

ألاصلإ-يينمنضرأه،تقبلبر.و"فررارادوايناكمهظمأنءل

بمضى"نئرهكهااردىلم9لادبنلابداانهشعروأ،الأر.وذص!!نار

،وذوا.يتةثبر5!ذاىءدمفىوااء!اةانموهع.للهصرمجاراةبري!تةة

ا؟اهه:!نأ+هودشبابلإفناع!ديدةعاردق5لأيدبأنممظه!ممافننع

اتفدميناوالمثة!نانغرو،ول!)ءدتثلامصرتملحاليهودىادبنبان
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سا)!ثهور4لْاءلاةت)ق7الدهمبادىالىمالواابجينةالاءخلاطوالم51فى

.أدءدلأواءاإلاَ)ءن15ور؟وفا1ا4لد-ءةا0ش15)ثءالواءاءنر41"ءاد

لاالثماش،4الأ-لاقهابادىءابأن!االمشةةونهـؤلاهيه:قدأتوءابعيعى

نبة.والمدصلامهباءارابهـودىينأدقيلالقهى،4لدفيةاولةوانبن

هذامثليرأاإأوروثرقب!ودهقابم!رأصمااناتضهأرأفيارةد

لا-؟أ؟-ديدباأنزماتوعأ(ةتحت))دين!إةانفازواة،ؤلأء.الراى

ة!رواآخرز-حماأن:اورأت.ا؟هتوفىالأاما:ضاابانحلالءنهـاتَتلقءا

بأنإين:مماا،هـراتاعنرأصين،..aإدلاالذىالأدقاطدالىتصير9

ذداىفدثدءلاء!!ه!نودءنءشرا)تالب!يةرنفىناء؟لهميمونن1ة

اقمان*،ته"ؤ-ساو-ةةىاةلا-يلإ،ودىالنظامعلىمجافظالم!دأ!

آضةءموءةالاث.الةرنءد.:4ة:لفىتفاوتمءاهنارغمبااورثرذكسى

بأ!اة،م5نا)؟اا؟ديد،"لومlةهءى)خهبلا-ةمدادهـ،أعا:واسأكاهن

ةإنبملأدبنخرصاا-15حالةفىاضءارام+دوأالدفيهعتل!.ئهارضلا

ار!حأو-ماط"ودىو2يلإ"دفيةأنص"ةاهؤلاهظنو،فيلداإخىذونثأ

ث"ارصوالموهـا.ال!ديدةلوم51صلإ-:،4ةس.14الذىاة-اساإلالأ-ير

ةوا.بنذإحيمسلاأنفيسط51:ادةعاةوسفىأةتيرورض،داثأفى

ةلا.ذكه:"رهوالأوأ،لمةوعةر!نةرعأثء+أهؤلاءو.)ا:،ودت"5114؟ث

."ة.!اءن!غت)فءدتدةاح.وأءل5!وداالاالأورزوذيمأن)ذاءصا

.12شفىصو"+لومفي"ادأش!وقده!و"ةللاةىلأههصدرجاتتفياوتة

رتهةطَ-ةد?4لأور"وذكنىاا!!رإ!نفتاسعإونصالا!و)طكن

نادلاوكان.دا)خة!أو)!اؤظةإ-هتافهوا15هـلم!نالأ!لا-إينو

أ-لمهو.أ:لمثأوةينولا"ؤلاهإينلا!رلاأنة-لمم!دونلااسأأتوب

ص!هأنثلرصءو(اAM-1118)ونإث؟-ني!أدةولو-ابرأنقأط
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الأرثوذع!حماإينا،نو-دعايناولثكالىإثيررن(.؟نواا-971862)لأ

،أولثك:جامجرم15إبراةالاوضوعافىنو!مفالواعةدءالإ!لم!-ثينوا

العصيئ،التأهلبهايأقىبالنىألسائدة4اإخهلمعدتاثلا!ردهج،!كاولرنبهابين

م2-خماأىوالمورالآرا.بنلائيهدزوءون،الدثقمء:2فى،م2و)كة

رجأل)ن":لا4م!-فاوئالةياب-ون.،(9ليئين!اا.لمبااثشح!اكأن!ا"طُو

بروحصهواالماة!نهفيفيدونيرةأ3،فاَا)صلاصيىنالوصهرو

Archivesكهءلةا،ءرركاهـانفال،وأخيرأ.برديدة)2(، Israelite

de france،!12ءإةأوأةقالتىلاصادحمأتا)ن":.سطلوا؟بدأءفس

وقا:"ةاعنالمن!جذاكيختاف-:شماااأ:ءهذىب!ةاء:2)ص!ح!!اوأدءو

يعبسوناشكالواية:.وهـاا-لافىأكان)صلاحاتإلىئدءوا)أ.نناعاداو

هـذ.برثلاخماعواءنلمود"5!نو"لاهوب4إةاإلاربدلأحلأنوا"لاَناإ؟ننا

اطقكلبايااوا!قةاءبرللأةا.4انيل.12ءليإلىلى!قهْوا*اتالإصلا

نهأخلوارأ.،ئ!ا)3(أءصافيصوصالاصلاءات.هذه3؟لا"ءلابرةض

مقدروأ-دة-طوة-!خ!ونبأنمالوص!!ر؟لوصف؟حن

(1)،.4 Wissenschaftliche!م,AbrahamGeiger

61835,Zeitschriftfur Judischc Theologie. Frankfort

صفش"\،جزء\

.ا!!فحة،3رهذقأداةنزبلاوتجوفى!لتاب؟

مجلة:منءليليرونهحمرمأخذ.21صافخة،ذ3هـهادا.ق!ونزبلاوتكتاب)2(

Die AUgemeine Zeitung des Judenthumsاؤ)فاهايصدكانالق

72/71/8إخارتخاببأوليه!جلافى rY،يليها.وصا161صةحة

(SamuelCohen ed, Archives Israelites. de France (r

05!فحة116جزء 0 2 3 t18أ,Paris
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ا،خبرةالخطوةان!اذيأينمدح:2.-الإصلاحانج!هفىالأوركأذكس

الإصلا،مين.كرءالىبهمندنعانيمن!األقالات!ا.قسفى

فرانكل:زكرياهوقفقيديد-2

اطنيابأدرإ-دنهدي!"اظهـكِقرذبماس،فران!لازكرصاول

ء-د.صة-(تءافىللا!بذمرقا..لمهولااإوق!فاتهر-ف!1081-8751)

:Zeitschrift fur die religiosen Interessen des Judenthums

Monatschriftءلةفىو1841هو4184دمهةقنشرتأى fur geschichte

and wissenschafi des judenthumsلىوش1185-:!ةأيصسماالق

فايماأثبموييو)!?ثاب!هـقاعاءزفىصأضاملأول!بماةروكان،سصترها

ءؤنباَفران!لإل.ْادلْاا-ابةبالاكةا)يهنإسفىوعظهاقا(وما

الأورهوذ!:4الة)اج4:2فىنهأ؟و!نأنعلإناي!ب":ذكهلاا،ورش

4ادروةءقااطةثحأءندواهةفىتدورثم،ءلواله4ءنأرورعتةءدالذى

الإصلإ-ثابهفصاوقفأأْبوقد.،مح!"اَلاكا15،5-دفلاعدةاؤوا

Iفئصمدتدةأزء4ت!تازددىلأ:2الدينبأناعتةادهومع.وألتفلا،جة

ا)ةكلبءنممنهههها"ةوةءقالديخمافىأنؤءنفهو،ثاطدأمصر

الْاعصةنمايةفىالأزهةواتجي!از

بينادافظاليدأ-و-ولءؤعدأالواحداطرفإكلراةرقال

"ءفيص!ن:يطرأثنيلازمأنةديروعأنهوالإسلا":ثنالأور؟وذ!حما

نءاعدأوأ.ودىأ:2الدبن!قدء:44للا-قأصقءاتفىهـسأؤعد

،ود!لأء2لديناافكل،لالىءؤدىاذىادلمبىالإصلاعلكأمنعزأناجمىو

نأ!ص*،..الة!سى1)تةدم4نيإء؟ض!لىل!ب"اتةطوىكعفبيناوأن

أ-رةنالتةهواطدج!كان4الاْ!هالدينءولونلااليومهقعديدفيأناسأ

إلىة"فيدتونودىاثلماالدينأصالْىةلمبمإب:ون2%ريئأنإلا-ظو
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+55همتنالايملأنمىبهـذاو)كن"العهسذا40مذفيفىالاص!ل

امصور!اسضمرارهفىإظثا4غودا-ليةءةوءاتالع!ودىفللدفي

ايحثاإتمينأنجب"ذلاثيإس-.رالاَنأناضةدماا،ذاأماكيفط.ةدمهو

الدبئفىأتقدمتهينأى0،؟)1(وصءنجة:4-إرا-يطءلىالصلهنداهلى

لأ-يرةاإ-ماخه.وووضعيةخعةتارأسالىادفدلم"لىلىءثبا9:أودى

a.,.واءا-+بنجلةرافاأعماا Jaلمو!اماءسْاودى!:2فيالدإفىأ

ف!مأإهدهن5ؤلا?سهفىلأءدأبفهمهـاوأةو!وح15تة-يرا-تعاح

ووكفيةألمحافظةهاليادىمةتاصي4اطاذه5(أصءفةد"ذاومع،كصدأأ

ءنذنجلاةرأ--أااىأةرقةبهمحث"الذى،لوكاا،إل،برءت!الملأ"ا

.(2صصي)التارذإء

ا-يصلأاءلدايصفت،كاو-يتةره،وصفى"يصةأننيص!رأنءذط

ممم4مهصيءنربيقا"ررئتكوأوصص9أصيماا!اأنإهدألرقتيصلاءفى

ا!روجهن-اصأإب!أ"زتهارإبفاءأحلطؤهـاJو)5."ءلء4"أو،ءلمى،

ثهيراوثتهبرءتةاطالامنيتأودىبهيهنث)روديثلموالهيةيكةايد

ءريصان8:ةايص.اءذت!ة"نياداإصصيرتتصالهءيصتب!ارىالويصية،يطوفى

)ءودانألحةاصىأن:ولجأ!مهلا:اولىح.برأت!قيرلاير)تإلأطاء"

إبةةر9يةالاَوإلىدىلأ.2ينالدأن.بم.هيرزريلزمهلا)")!وروناةإلخلا

به.ء"دأي.راكااي!وداأنلماظاذال!ث.قىبمأنلهثإفي!وكان.براءدأبةأذ

،فران!لزكرياءثع!ابتقلا23لا-ة!ة،ذكرهقا)طبلاوتاظركتاب(1)

.ثإيماوء!5صف!ة،ا3Okiسىنة)ينبرفىالمثور،Prospeول،35

Louis-يزبرجلويسحماهاهكذا)2! Ginzbergتابه:ق

Students, Scholass & Saints. Philadelphia : Jewish

3on؟,,2891؟ش2..صفعةء SocieلْمأPublica
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ح؟قء-ءا:لموداةزالولا015وهترزيرلأأنوجبن!مبدثسأناسهد"إن

شرطينقكأة!!نودىأ:2الملإصا3حبلأ،4وتات...م!يةلأتارث":لىذور!

ةالهلم.4ذةتدىلأ:!وتضهحا؟انلإ!ه!دا.و"ء!لأسةاإبمإع،هما:4"مبن

-أشراىلدءوكم.ولا)،مجم!ون)نالا!و-مإ-.أنالىإثير!طهفيةا)تار

.،(1)-لاء،م4اث،ردتةا"!مهبحي!!اا)ةارالماهلمجم!قاإن

الوصمى،!نىيياراوةف،1؟ةسهدءوالذى،1)ذثداطدةالا!لاح

هـذاوليس،للى511كهوألاصهالابرهـاعأ:تيبنالآيسعا!نشسقيقالىدف3

اةرأانصه!قفةد.رجديد،"ملمءنسأصالىإ!ءوالدءي!هق،اوةفآ

Wissenschaftته-؟تأ des juden thumsنلادت4"لمههيم!4ارلدا

إ؟ن!مويفرق.وءير!-هةيرهمهـأ.،زو؟زوبر)د51ذبلءنالب!ودى

ماوريةاهي!هةيةدقيينةهلاءاولنكلاةرأنهوليهايملأةردءاءا*ينو

ن؟ماا):"ود-ارفيكانذأدايةسرءا.ورأ-شأبا،لايهوديةأة(رث!ا

الموةفهـذأدإ-"و.ق4يانله51،ودأرادهاأةافىنلايهـودءققهـكيف

4؟هاة،وهـويه،وديةالأء4لروض!أدتش"ته:يرهـو:،!دىييقالدبأن-ةينالى

ءقناةاواكاناإذ-اء-ألةنييرلاأنب-ج،4وءا5،مأمفهبىالهاء،1اءهـا

اميلث.ييجهإملأااهذ+برعقتننو"ةاانلماةطا.jأرةأوم!ارىاصل

بأنألعامى!نىاتارأب!ثهـإنعمفف!ى،المةهولسارىيبقىأنجب

د+فىمانشأأترضعتإلاخزلأصلاي!ودت،-بمنلمماةشعيراومةوظ

واالو!فةظم!"وتحاقهيئنةاصهأنيببلذىممطاإة:ااةإن،ن))كلاش-دوين

عا!وا4أظالمحايجبا!حةإذا.عامثجمابمىدىلاءهاع*يرةالمف

ةَا؟حةدمءوعى.؟4ةدووأصا،4صأدؤشهكا)نو)زل!:،1ءنإد؟لاوالأ

لادينيهلمى!ات!رأءقكلههفىثهفايهنلمأص!ةراأننهولأنإذأ

.2،-ن!ة6ذكرهإدابقبلاوتيهابنط؟)1(
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ايهـودبةأ4الدثاْيبخوْإرةأ!ول."ه!بحبالم!:ىعلهيأتارث-أبهـددى1

أعصكلفىثمعبىnلإجمماعاتحةقتتبه؟ن!اةةدرتهة!هيمنأاطة:ة:"

الجع،هـذهـلا"؟كلاةروة-س."ةا؟ونء؟مأمعبهو!اوا،ءورهـن

بنةبالراةدء!اة41"رأةسإ:اطورعلأمفةا.4.أ)تورأءونىأصلمبدأن!1

.(؟مثص+ي)1الإجماجأمرمماءلاطةاد4مقفألوإ!ةوا!

اوةنا."تورا.حرفالىيرجوع):ادلمإصرلن":ا؟كلةريةول

ا،تخا!ءين!ن"طرفينماةربيانهةنأرهـو،)2(ة"س!إف!اوإئا"

!برلئأثابأ!زا-س،رجاهلمافاءلا،نهالاا.ةاءدتد"44"طرهب!ذ

؟ا)ئة.4يمودثءلةأ!ت!أأنإلىو-ف!م

:أءرث؟فى4"دن!ار!ش-ا،درسة-3

فىوث-و-صاونالو-دة).لى-دءرناطاءا"ينةهضأميركافىقام

اطاخىاءونؤ+لءان!وءلىهودبهدلااوالأورءت!نلإعلاابر+بنزظرهمو!42

و.فير)لإص.لا-:!نءيري!أءرءاضا!ىوأهل.فياأاأفىفاوناداة

الىءتلمممءنأعثر":4لإ-لاا4"ف)-ةإلىيمبلونا!كالأور؟ودبد!ا

ضة:1114أررر"نأهـيركاءلىا!!رةبدةقأز4يخر،؟ودبهم!جةالأورال!)سظة

4فىتاعالاءورثودبهصأءطىةأنهالطرتقالأءيرص!نأثاينا!اءلتماح

خدوهتا،إت"!ناات!!:ينأهنؤلا.40أعنرثر)حفى.ءة"-ا

بنجما.الو-طالىالأءر؟"4ةالمدنيا)-عابعالىايا)ينااي!ور.ودب!ءر

،621-591عفحةذكرهلىأا)رجش-فىكتابذلكقاصيلاظر1()

.2لا.-522،682ب922صةمحة3رهذقالافبلببونو3ضاب

leء!:ةإ86،9عىذكرهادا.قةلاوت!شابانضار)2( andاProtoko

8Aktenstucke der Zweiten Rabbiner Versammlung

3!لما؟!28-184515!لمب!اوها81صعفبئ،0841سنةفراتكة،رت
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لة،هازتادةالأررثردج!ساثةلفىباأورويصهـقمني!وديه!رةزادت

ضامI.Ll"ؤلا.رءن.ا+افعايناصلأرههإلىم2هةادابمتارىااةصم01دفت

نظروءا،"نالإعلا-يي-ارب11اعاا!ى،لبزرإ--لىا)ثمهير

و،41ءنء-"هتأدفأءأثداص!صره4نماثفىأصعبح-قا،ودجم!حاالارر؟

فاين.ةإ!أاذظر

والدبقالأدبىلتراتا3انأهـرث؟فىا-انفاوناالمفءرونرأى

.14وارْ!طورو5نثول)"صل!،!ثةاهءأ%!ْإلا!ا؟::للإمراافخم

ءاولةءنير!وألموهـم.4والأءفيالأزءنهءئلففىوديةلم:2ا؟ء4

ءاولةعنرلأ،واءدةمرةالهحمالتراثهذااةطعكاالإعلاء

نكلانهلذرو؟.أثاتراهذا.ءوءاصو-ط-ق)خقديىلىلأررْودبهسا

هذ.أقاعذت!االوةفاتفىايهوديةالاررحع:تاجال!ثرأثتاتةاهـواهبم

فكل،افو2ن؟،هـ2شوا.اب!غ!ا"فارنميةالارلأزهاتاJ-باالروح

ا!-لافاا-ث!دفيفاالةيمقيلأنعلأ!ايتاريخاذا"ما.بةبأنالدراصة

فهله1ءةملا؟هل"ذاجمناخالىاإوأذها)تراثهذاقطرءن13!سةقي

ه61nلأصلاانكأر

دعاادىلفهيرب!ارصرالميربهبين4الأا-افظيناأن)ذاالواضحؤق

ولكن.و-:مهبهليهبرسورةةةة:خ4اولهه"الإدلاصبىنالبه

4ودألب!إروحأصاقمىإمأناخفيير9وجوبمونأنأرادهـاإهافظبنا

ييةالداروأةإصفة؟نلرنهذا"وففهـمفىان!مثكولا.خارء،1لامن

ءثر.سعالةاا)ةرنءنفىالثاا:صفاا!والبى"ةرقل5fءل":طرتالتى

المملوهات15؟لاهقب!يةفاونالم!اةجاهأداص"نأ"يرتمش!ةفكلما

يفمل؟تمام!اذا!م!الاةضبةر!ىامْااطلإاكهإفةرأ!روخيكا.ربخبة

اعونأناصاظوناأرادوةد.15ءصألةبو-الون!ند"اأطههطعلما.
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ت.9-لأ

تتطلبالتىيقةالطررس.اةتهايااخجه4مماطفىا،ءتعةس"ها(مْهْط!ث

-!لىبشكلالحلول4--رة،.اثمأطلولافنراضثمأولاإرولوءاتا-هـبع

الحلإنرارثم"ي!وديةالررح)ت"ة:قبالأصصبةوصإءإت!ا13ء-:اوءوازنة

بدي!يأ4العاريخدبا)*ةائق)د!3)ءوا!بظوناداة-تن5و.الأفض"ل

يتع!رضءندءاأةط.ابوماي!وديةاالاهةأمامقأطرتةنار؟االاواىفهـى

فىالنظر)عادةجموزبأبمذر-خارضأَشاال!دس451ءة-ةمباتهعاقىاث

اصبح،لمهوالااهذءلىلإ!لاح"ودالي!قاماذفإ"هيرتةةةةصداثألتر

النأةعةاطهأنيمانةاءلىدأ)حم!اظجذررهمءنأةل!ء،مأنجنبالمهحن"ن

القديمهبالتراثالتةبدمن

نةامانيمصىنلاالهودار!دةانالأمبريم4رفييةالتاالمددسةربيات

نءأس!ءادهوالىجعشأنءباإل"ةفاردو-،4الاراءفىحد.'ءلى

ذإ.بة:،وديم!ماةوويدات؟1Lو؟دالةايلت!وفىوعاةةةاهـ!ةسهةذلاء

دة!مهفىالاخى-لإفب!ولهرف-"ا)ثهودىب!اث-ءخوحدة"نلأبر!

كألم!لءون"-ا-اب!اءتعال!ى4ألةنيدت4الهإنماmil.تو!هذا.4لدتة

الذىالثمةوىناةاندانخوءءط/4ا"رةابمونأنهن!:دلا.اله!ور

اىافظةاادر-4ادعت،سبما:ا+طورءلىالإلهءنآساء4!وكصأنإءواا

وءإيه.اءهاعهباهمبئطةونوأ:هـودىالمث!بيون3ءكطروت!ثبالمالى

::ل)-هـاهاو""ص!لهثو-؟ي؟هلا-ر!"أو"ءيخلإ-مرأل!لا،بارةءضااص!ب!

.ننما"بط)أةظر!،4لرافيةاحاو!.،صهـا"وةعلىا!ءمة

بدولىْالتبمعضرورةالى11،!ود.يةلمة:ات"ميعنماونة12اءادر)ذ!ء

ثقىكأ؟تابمهفا،ي!ودكا:ا،:اشوقأ.ب!ضءق،1مضةرأ"امااش.او

سؤولية!.نيصوإه،ر!طنابلالماووالتاريخا!كنمأتراثهذاالىامما:ةا)فى
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بال!!89

-ع*)دْأ..،.؟9)دمسحا).4أ201)سحبىوسح-ليأ-:ا-اليامحلهسح.اشعإسحرا.ربخ.ءسحيتهسحا-،نجكلىْالحسحإسح-3

--:بىْلؤجموإع!ئ!وبها.4!دب!و-أكل4.للأبمولمةا0شهْهه؟"-!هاثكألابعيتف!إأ)بخ،

لهرشالئا-لأ)!ال!،-ْص!وباأ.ئبقىادْيدشر؟*زإفابعا،بهه!نئالألى!كايخوافئإ

والجأسحابلىرحرعا-حعير.تحن!وحسحأحقاسحْاسحذا.وبمسحاهإ-.التى.سح-.مْتسح،إرعللمالى

..7لىْإبملإو.)رعوإة3بها،ة؟!ج!!71.:ىعْةد"-5!رع:ائيلسح!فْىا.فيسحأ-شرلم!

اشسسحاةجمعأ)رحارحايظيندءوةألةألمىالأبناتح7دْاسحْتحأبوحااسحصكرحسحتح

القجافي)ذب!وْةالدارف،بولألدو،ْا!04-:"دبتق4ةفبئتكأ.ينالعفز

ءةت!مةإلْهادْببىلأ،1امو)شا-وريألْىايهـود؟-أءدةالصاملأيهودى

."ْوأ-دةغةلزأهـير؟يمودهنبم"لمتالتىهى،دهـثققضية،انثمكولا

.الأمص.ي!لىْ%)2(ايهودعبم:خباسحمحسحسحظحقي4سح5أيسحلمبمامحة.يمنافيأحدْرعاكيسح

يه.مرإ!ا-و4).،ءيبزبما*اهـرةاةثءl،4هـ8ا!سةأي،دْلا!بم!اوجا؟بت

اعايْءوهـنبنوالمم!--75ايموداإين:برقةاةباإءمرايىو"ق7.ءليؤصتالق.

ارا،ءور-اة!:54او!برء-13.3ءهيمْ!اءيودْاويرْرروئ!االذيْأميبركأ

طفلارإ!قي4كازوأبمءول!ة4"صبهى،18إها80؟ا.-4اجمةالإبطا

4إةإايزي!:4أه-.)ص!ألاامأ3ل4"ماافإحبم.اد*4ح!بمتهص.بىرأإيمود

fاْهـ317(1) ' Conservatة.,s The Emergence!ولة3ث!ئ!!اْلأ

")s.4ولt91!ولء5أثا3r،قيولerءاْ". or 4 cal Schoolْاe H+كباْثح:؟daلهيا

:Philadelphia,026391-3!فض. Jewish Publication Society

(2)4 th F" rmness!اْ،،كفdler and Aaron .M MargalكهـCyrus-.

in The Right : American Diplomatic Action Affecting

nا5shْت.ة- Jew!ءاْي،Ame:؟ew Yorص!ل3!.481ة.-..أ.459.؟

له!ول؟،س!!،91كاه،.8-3صفحة

،amascusAffair"1-557!لاclopaب!4"أ. + he Jewish5،،،ةM!Franc

خ/.،..:...أ؟!.-..*،غبزه.وها،نابها،-2مى
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-.-..ةرم)al)1رالدىمأرادةإءباليةءيرألمص:!أدينءلى

مزن9ْ-ةثَْئ!مةخاجهيعيفم.%وه5مج!إ-أأنرإترا)يهود؟دْ-انه؟او

Board،ا&مىوهـوعشرالماهن of Deputies of British Jews،،

nce?+.4ْف)5إخأودْ:أممهر51دأ!وو،م Israelite Universelleفاول!

لا.فئللبمودلانجد.؟ن،"ءورهاراآ!:4ةأشءل!وكر)فأدوبنءامة

ادثاطوذ.5إفىاأءوةاة.لىودا9!مهيىءلمبةةصمالشهورءناءدكا

38صوهـاابمودفىخاعييمبة4هثأوللبفبةأ rd of Delegate!ث!+!ه!

ofهـ. American Israel" teنجالها-أصكز15)ةةهلادوامحفذاو-،.-

.%)((4808صمه

المحاظين:هلةأطور

س!دفىااسء:دماط4هرْوذك!الأومعماونأاةافىامللىنأستمااع

!ك4فيناْبرعلألةةإت-ءص!ثهاوناد!صو؟نا!نالإص!-ءنلفي

النباح،لميم.تبلمةممهـتذاومع.ءةاْدىشماجءلىيمن!)ن

ساكسأفىباروأر:سق"نإ!جرةاأتدهقإضأاوكانءؤ-رأ.إلاا؟ءل

eوعنوانهجمرهقال!ا؟لاووسفوأرونصالو!تابأننهلر()9 Jews of+؟

the United States,09117 :0184- A Documentary History

لمجابخاثم،322-992عفحة،الذ3رالسالفومارجالبتآدلر-خابثم

,CecilRoth، A S hort History of the Jewish People

West,4891يليهاوما038صفحة Library؟London : East an

ardث!:ممالثم! Deutsc5؟ tt!ءنل،،ase!مortaraإوسوعةافى،،ول

-ع.يابهـاوما53ص!حة،9ءجز،اليهودث"

ctionبهابتم to!3!س ertram .W Korn, The American Rea

the Mortara Case: 1858 9185-. Cincinnati : American

.'5791,Jewish Archives

002-91!وصفحة،ثايهاوما101!ةعة،ذكرهبى11..1دافبسكتابراجع()2
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!اصالمببالديئللظشيرالدءوةأءذتةقد.حبةامىاالصةوفر

ءاولة!الدوكال!لأسمارفركاللاصاهـ،وأ-ذت،كتدالي!ود

2واواللددلةرس؟دفيأاسهي!أالديئوجعلالأهير!الدستورلقاب

لجبعم2ة!وا-2ء!دةةولا-:اصى،رالمهفى2م!يىاءدتودأر2أن

(.Iبمم)المحدفةالأخطادمذه

الذىو2ة.1885عامفبرجاءؤفيركان،ألْا!براطدثلكنر

إةينا)ةراف%%هللىلاهـاور-*4غيرلىاود)43إقيعنلإصلاءبينافمل

ثةاقضكاقينأةرأ"دإلىالاؤضمامإلأفايناةلل!مت.قا)ذ.مهتحعلا

رجدص:قةاءخلافاتم)1كان،elاذءنفضلاو!.الأصاهىهـبدأ!

إلثاَ.باَْحزاءؤ!مصوانهنبدلمميمنالذإء.أةرتةبنكلهعه"3

،ثام!اشماْزإ،هة:ءبأدىءض-"الىبدعوالجهـديداءزبذا5اءذ

الا*"ءلأتر!!ةوعيكزة"ودأ:2)تربعةيةو-قيو"المأكاا؟ينالةوميذر-

ى"اتا!اهىوهـذه.فا-ط!ن)2(فىود12طاناسةوءمهاءدة،يةأمبر

.اجاأا"نوأامهلا-ةأدأؤ،1أ:لمود-ء"غءلىببءامةاعتبروها

أصهلإةجهلىالىدعوأ4د،افظينب!42افىاصهابأدىا-:ثمنأما

مو)حهـ:2؟4الةدتواطلاعاا،غافىبرذفوورعاا-"ثاءأكثراودية2اله

)-تلاروالىصاَأاوودش!ت)واتالهاأ:ارهو،وأصصال4"قيهبلإساأ!زمو

أإ:4الهاودُأ"ظامءلىاةاءدا!ذهر؟ظهواأ-كا:؟سهـقاعدفىابئصين

(JosephL- Blau Cornerstones of Religious Freedom (N

...4691,,inAmerica. New York: Harper and Row
502-212!فحة

:Leo Pfeffer. Church, State and Freedom. Boston

BerconPress,,8025391-021صفحة

ابها.ةوما202حةصة،ذكرهقةالسا،فيسداوثى4رابميهاب،2)
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الا؟فييةاالغةاضعافةالىدءوأ"ركذلاثالمس!يهية11ءناْسفىايبعأ

يمرنبأنليو)وطا،الااسعه!ارس!بههوألأدعيةواا!لمواتافى4الهبرال

لفواضار!"-هقيةاو)م3ءةدر-يثكلقهيلاتأو:أتدرتعثرأرنلمةضدا

ناوأطوا)اممورال-ت!الافىافةو!روالأرءنأسه-"!الفىين"الأصللا

قوظيفالاصلا-يونزاا!)ذاي!ود،ا-وىأوالمضنينانمفديئاإبنلابمون

دبنعهم.إلىانطردرنأو-ية:"أنةدرتهمإالةفارالنرضإذا!ن11-.!

:اسكهدركوهوتهـواف_.هـ

،رركنيوفى،-"بمبداصافات،:إسصاضاه!بمندر3وهـوتاصع!ل5

لأعلا-5يين:ازيمم،رلصدكارؤان3وه%اا!لامههو

الىبلرظع!اجو5"لامأالأبدالمغاقا:لمودىاالدبنءل"

ئعم،أْول5اإرابجاسلإالأ-فىالءذاءلىبطأ!إفى؟9-طوروإثوها

عليهرجب،داةايئموأنسانال!جبواأنو؟ا،للاأ-انالدفيلأن

!ة.الدفي؟ن،لاوأجبب،فىْطوره4توأيةحتى4نيالدالأ؟خامةتغير

.،تةكيرلأالإلهو!طةالإله

وءثروحممرهو،؟هـوسىأونتآو5،))توراةر5ناءداأت،

ا،مة،ءرفىلجيع9بئكللأإصلمحافردىألرأىأنبماو.اثالنرفىرءطبق

لاولندأى،ةمطلأهلهالديذى4ا)ي"إبمدوأ251أنءا،وروااءالأةرءل

ينظرواأنمتفتحفيكلرءئقهلرنوالتراث"-وراةلمسا!ةثؤمىونالذين

JIذاريؤدىأنبدرن،النافعيررءمتااالناخ،الهءمرءيطلإات-الى

ه"البمودىالدبنفىيحأرند.ور

الربابة،اوحميةاالسلطةقةهوابدونأكةدمة:!الذىفألإ!لاح"

ففيدنحق،05حمياةأوةابارروحبدونجثةاوهـيكلو05اءوجأج
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!تلاص!بمونأنالدينو؟جمك،..ةباء15إ!أفاو"لمبادىأحموالدفي

س104أذ؟رءتة!حا-ة:لو،ز!2هنناريخهوئةصهيصدقعندما"تط

بهفأ-دفيلداعيمونقما.5:ذضدلحا)طاإخيل!راةلمكلامهالحاإخذيأة:شهدأط

.(9)"ام-ترلأاويردةلىا1

The؟3al!أح،naryئدسْين"ةلةإضأفىأرقإلى Jewish Theologi

of Americaدلمها"ذ)فى8.لاضلودناذاأيءفيةيهء:د!ا،!لم87؟4سه،

!ذ..--ديدكأةزودرا-ا-4أصالهالى+وْةجدبدةروحثمصيمأريدا؟!

هطةالمحابةود101فا)بنء4.أظادإأ:ا!دىالدفيهمايتصزوهذاالروح

يئةالد.لمودى51إدفيلْيةأ::ا"!ااط"وفىدلمالمهطاء4لْىصىخخلق"قاهـلى

ذا!أإ!سورةيأءروهـو.ور.وح-سم،وصكيةشارة،وقا؟ونعبادة

0(2)،ءاهـ4-سةدرائالداا!4ربدتأعس؟ونعاةا1ا

يفا--تر:ون5-ولوافياح-6

كطره،فهأ!رْعهولوهـونتفنهرأ!هفأنيرب،؟هة"هـذهوالى

جترد4alp!فى(ظة2!))كاء4)ن،:ل،.تهو!و-يفلذىاد2المه

أءةدفيتالتىايمةاثع!عةصو5ضا!اثبة(ب!اأعنى)حى،لأ)-ناءإ!

ن4م!صيرأ2لة!ظأندونل55ويق"ت!"هشاءنالأور؟وذ!سءن

:ةهلونأهـير؟فىالمولودوناي!وروإكأنفألأءر...اتظر9وهاهادىا-يث

اِدةءدت14ظهوصارقانيدوبراءغمر"يمةدأة5والمهادىا،ة.؟ربرخ

جهوءلأفا"ادالىديةا:2تعرةف!طأت!اذا4اطاصث"ذهلوله.و-دية"

1().csof the FathersْاAlexander Kohut, The Eth

7!74،6عفر tely Pr4 nted, ---0291 f 8 ، ،!1 9 ti cدْ-عع:Newyork

932صة!جة،هجلالبِا:ق،دامْييمهوثك!(..ساب)02
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و-ند.العهودىالدين4ميار،:أ!رىء:اسهةفىشهإ!ئروس!ل(.1،)الدقة

الديقبمد-"هاهـوود3الييةدصهفاكى.اء4الحاود":2سنة!والا-بر

أما.،إسائيل!ي!ل5هوالدقي،أخرىبعهارةأى.بالعاكسوأيهس

إلىتفسيرهاويرجع.ا،رضءلىةل،ا-كاءافىلإمتى2ة"توراة

.2()"ئيلىادر،*ليرضي

محالآ:اد%اله51ءفي-دة-7

"مل!ه:Jابادىء1(1)

صالنةاولايدةجد"لة-اقلإست4ةنما112اوأديرا)"نيةاةاا.لاأو

لاصلاحبلآا:في":زتيإين))تؤة:قاشمكات،سيم"ءلماإل،لأ-رىاآلاءن

لا-قعغاطةالمحافظةعَلةالملتأ!سبىلمحافأوندلكث":برا.لأور؟وذكسوا

وألأَورثوذكس3الأصنلأءيينءلبل،اؤ--يناادافثاينءلء-ؤلي-12

ص!وف!آ.فىت:يخمرطواولماةدائ!موايص-جمرلمالذيئ

.ابدون2ء112)0ةألى4السإوالوءخما.%ال!.لوات)قامة،نلابد!ئا

(1)Papers, Addresses؟Cyrus Adler, Lectures, selecte

:فاكتابجره-الم

:adelphia,1253391صذحة Privately Printed!لظ

servative Judaism: An AmericanولأMarshall sklare, Co

.ReligiousMovement-صة Glencoe: Free Press5591 260A
Unitedم!؟كتابثم Synagogne of America, Report of t

Second Annual Meeting. New York: United Synagogne

ofAmerica,621491!د-ة
(2)Solomon Schechter St ، dies in Judaism : First Series

:Philadelphia,.,1023891-9!ةحة Jewish Publication Society

Bernard:ثم Mandeldum,! The Wisdom of Solomon

?ingBusl0'10-203ءلى 6391sserبا3ولYork*!ح!!ممB3هـ،لاءم!!ك!؟
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وكا52تةالئىالارز4ثمالةاش"مإ-5حأنمجب،أ*بر!ة2ءوأ.ةلمةإن

بة،ليزالافيللغةأطبطس؟اصفىنثارأأألاوراتثربموا

إدرر-زأأوالخلاء4دلثناوالأولولةأات10إ)ةر!ذفيب::الثأ

نءعظيمأب!اءل؟12الأ!رىوسرا)!ا،صلاةlوبرهلسيص!من

يةه:دهخت:ةق،طأموالاءتردوءلىواا!زانة

اصالفىواثرأك!نية:4دإيةشودتات511:2""-اإ-4فىرءب:بعأرا

وأةوأ؟ينيخأةار4دراسفىوالا-مْهـادلدينيةاالأرلادإيةوقى"يمخط

.ةالر-الاساراةاآدمءليماةوهرفىاههرأ!انيبوعذلاءاخوراةوأ

حنىcارذل.4أ؟-:نيوساطةوكا:U4اإثهووأ)!ا:دةة1"ب:-اء-ا

ود11:2ءلىبجبأنهكا.4"15:اثوأءهاةاله:وتاهلىودى!:2إبضةذ

.*رةوهـااجلأو.ولمإنيةا)+برلم-5ءلىمأبةا:2آثجغ

بة:ينمار"المبادى(ب)

ئهذايسكمفمب4ودإ:2{لأءااى"،ا:هليرء!رلص،ةةوله؟أولا

وأاتوراةلالامرا:أصمعبهـنتألفنالوثنةسهبمإفقعرلىابمغو

تليالاصراأشهبءصورلاإذ.4ءفار12كاالمةوءأتةلأ..والاله

دودأاةيةورولا،و"ثب"ةورأةدونهلإلIولا،-ورأةويلإلهادون

ا،ء4هـلىيةعضو،دةولْىبروءااأصهاوىأث!ئةأيمالانأة.والإله"صمهب

1Iءلىاكمبالإصلاءبونر2اضافي"!ما.8فيلإءمرال"!أو!مرأ:")بة

لء"أش!بعلولأ:ورأةllالأووْوذك!رأظ!ر،هالالوعليأخورأة

ءلىتبوتتر.ئةالعلامماتالمةوإ!نوثبههوادلوا15وتإ-اوواأنفايناة21

11"ودةلى!دو2إثأطعلإة"اده!لاء:مأالاصاالاذمههة."الإد)ا:دأهأهذا

هأ!ة.و!
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وعاتءةهنأصب!حتأل.هـودىيخفىكارأمص.اسبةوايهوميةأصا:رةا

فيلا!رأمأساةءنت-بممدتناادب،أرعوا)ءلهودرةأ-ورأقا.يخرأةاهـذأ

قاواة.المةدسةالأرضفىالأصلىغموط!نلبمد!وثأصىكفىافى

وظنبإءرأزا:الودأهـلمحذفأن،ودىارا)تاريخإشاثامدقاعرم

4ألرو-سبالم!هقاأ"اأ!أء!ثىفاأ):،ودبرموانمادى!فرأق

ةالوطنهذاا-راز!ن5تترتباىاا؟)بلة

لذنجاانوذمم!رللاءدخلافا:ثص"لوا4فير1)ةا4أ:،ودثلىمةو:يأنا

وخلاةااييردى(ونيقاءلىنعدتلاتأيةإد-الءناتتةاء:

ناالمحافظونيه-مد،ولىوء4اونالةأساما،يرأصونالذينيينالإصلا-

ودى2البا)صعبصا-اتشوءءلىدجدءقفيحصأن-بةاْون111

أتما4ثة11!ارةض-هشا?دلأن،-"د-للزههات،نهوأ،ةةسطاأ

ه،أطقا8طري!4وه!الأ،يمةالتمدالازء:4فىتبل"نة!اتماوروءلىل

وأةمالممافىاج-ت!ررأعلمعةدراسةأيمودىيخلاتاردرا-4ةن)ذأبدةلا

راأبرءوءاالنىاقوائينتصدثلأوثأمايقطرءنالأسلافأ!قحقة،1

روحمحنتلاءمجدبدةفينأوأفىوأةيما"اقأهـذهقي-يمث"ادءدلوهاكل

يتارفي،ا،ذهبو5يكارص!ءن!و"ةيما"اقأفأ-ة!مراجسي!"4

أهمروو،خاراه!نةاالأوشاعمحجديدهْة"اوبفوانينفىوت!-.يىها

الوضمب4.هواطديث

دواء)طارض!نود"25-معاى:يتةوعفىالو-دةمةولة:ئالثأ

دتور"وردء4ةول.ن!مءة!عا-اطتوبقالدف!ر!ن!وععلىوالإبهإ

الأعفاءالجعياتاوناؤسأيمعلىأن،اءيركافىالمحأظينادعةا"سات

ودونتقو-ء+تنت-بموكالكوراةولاه!ي!طواانادالافهذالى

المأ!عة.وا)ذوانينالسإت-"ا:ر)ئامةءل*ءلمواأنح!وعاء2.ألارخ

تاريخالىالطةوضجمبعفىئمةالداالاثهارةءلىيحاف!اوااتم2وعلإ
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.هاون!2ْفى"دحلممة:اهةواعادلوعا:أمءودنهمرالىالماضى).مرافي

يلاوداتةث-ءخحر-لمي!ا"رفىألمحأةظيناكأادع:اثسأهـدإفوةق

هدافلأاءنرةى9ر"*ماف!ن"ء:خمارولأى4ةيتة)بيةدللبموا"4ااوا

هذ.!ةرهماءلىير)فقألاكأادأدنذيكمنىأنبدون،الذكر4السالة

.(81)لخاعةان!افىه::اودى":2نون4الا."دتلاتمنرأبر-5ءاتأسجملأضاي!

داذظة:)المةا.بخم-8

أهيركافىءصوءليونو؟صفءإ:ون"والى"ن4ادازظا)41ءة()ف

ناالىأنظرباو.الأرءقإةاعفىتءإثون6-رءصوماةونأصفرءن

أفله4الْاأول؟ن،:يلا!را)ةاري!11"لمى":!مثءلى-ةومالمحافظة)411

هـوىر:اهـدفد2511ذا)2وءين.ثدىيملاهوتمع!دهـوأ--ص!الأى

وفى.ا)ءاررخفى!امىJlأجم!ثطرتقءن4ا-اؤصاا4الماةحدة:بمبه

خاىءا!هيعيجصغر/ركيووأةفى!":لمودألا!هوقدإء2ماوةث،أقعلوا

11Z.اءإهيئا!رعرثقومl!فىإ!إء!قامح!بمهفيإة!حردالهء2:اص

هـا!ناال!هيئإثداأص!إنضرنثدت111رعة!هو4ت؟،4خماة،-ا41لملإامماارادا

و)دارةإذمفاءإأتهالهداوتةوم.غةةإ-ءااأسإوافى(-زأ.بم)

أعبر511"دلهـذا"وأءلاءلمماه!الهوف)ةهفالهلادقاثفىليا:4!ةوف

وأعئرالي،ودىالديققعةابء)ثونوخ!أةماررإ11فى4ي!!دت4ء!قي

ية!فءنأيربمءددأتضمفأءقي!مايض.اَوله،!ماوطلافآسة!7ءن

.لل!اظ":4طالب0016وفبه.ابةالد

ثءم،لأهـيرص!افى0ألرابراس8إ-مىرباةنةبإس4اءاةفاأرلاملة

ا-رىإخةاإرءهاهدمنننه!هـ%وا،نوغيرهمالذكريقا)ساد2المهخريبم

هرةلأألاءلءوءدءيرءلتجمم-خوهـو"المحافعا!نعملل!فىانةرطواثم

الإهوقياالىادر-الات114وصلم!يبيزولملةاونسا:.صث!ت"فى

755ص!ةجة،الأيهرالسالفءونافرإنباهبن:3.تابأنعلر(11
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ظةهاداةوالع!نائست15ا؟ءهدطلمبات12وءوافقهدرا!ىاتءن

ناررظيفنه.أءيركافىإ،-ايلينانسادعةاةرمجاسألمحأفظةرلللة

الا%!اع،عقأخعبيرثمعايهتجه،ون1،بئثتوالمباف!نطينكلعهَيوءد

نةوم.دينوباتراالأر-اطجبحفى،بهود2اليالأيهةأيو،ودى2يلي

ىأي،Congregationalisولالينحلاملاءلى،،كالأ-لا-:في4افظالمحي4الما

الكله54!ا"د!واالبعضولكلبهضها4ءنءسةقان!اوء-هـمايمنا:صلمأن

ءدمه.أواء:ائساءادمجاسيةرهكلاقتحةفىالفصل

ضما579يس!نة)لمحاةظةل!:الْسعبهالي؟ء)سأأظةادا4الماأ-صهتوئد

از.ألئنفبذى-2فى"هلإادااناألا،أاءاأئاءا-5:حفىالمحالظةاح:أ:س

لأ!ير!بة.ائصأدكها-الأت)ر+"كلؤ!رافىا"ا:أإراد!طمة

اطةممب4اوالةل-وداة":وربأرا"رطتءس!42شمااداة4الماغ.إزو

Maasiotأبعافي4لاالمغةال-ةه!اباو،صيةلأصلااالمةا!بذهاالقهك!ء،قلاأم

هـاءنجبذ.اسو!ذ"قيفى!ذ-!نا!ةلملاطباتص!خرةلاأ)صقيةلأ"برإلىفةاضهبا

أجمضأءهـاتجبرا3بأ!بة1،ورثو4خالماو-ةةق،الأور؟وذكسبةأ)41

4الصلاجأثنا.(الشأاي)+l،،!ا-وا(يلةب!لم)Yarmuءعلايل-ا"سءإي

ألاهوقىالت)يم-ةوففى"هخ!تاد-الفىالأولىادافظة4الماوكائت

Bat-طةس"نواصصمَاوالدفي Mitzvahإطقسأسرة

الملبةالصرسةاءن:تر-ونءاء:دلاص؟إنءةدلذىاBarث!ء!2)ثه!

.ودى2ليغاخأر1ن.دروساَلممتاةهواةلا:ور3آ5را5تمامأإ"د
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.افص!المابم

ا)م!رنية

المومىالدبئالالدبنبهأقومبههقالأنتفالءر!أو

ابهودى)1(ْالدبنفى+ونبةالهأعول-ا

.اليمودىيئالالىلم*بر!الديئتحول،586-نةإمدبلإإقىا:فئاق

ومجركهوتؤازره4بدهأةروالخثارثمبهالهالإله؟نالهيىأدينفى

لكنهةوعنصر.علجأصإخهوالمحاظةفلطينفهأ-لا-قيطاهنلهيمهلو

تمانبم!الأخرىالشموبميأةإفىقايلأوذكاثيريندخلبمنلم

يتدخلالإلهأصبحةقدانفىبعداما5داودممل!وقياما،ول-ئماانالاس

اتار4لشعهالعماا:وبوا،فاعلإذلالبللحسب-+بهلحمايةلا

إلهأرلاكانأنبهد،ولذلك.مورln،رءللهأيم!ت"اد!،.لا-همرار

أجمعأبنراله،يئالآخرالهبعدا.لمنقأمبح،الآ-ربنالهكانوفلا:به

ون!:لشه:4الطةلإ-!اع!مةل،لمديه5أوووعاثته"لم4بلا

الإله"رك!حصيلأهووهذأ"اطبببمث!ه،قيلق5وأسفكار!امشعباد!

.اة4العاالىوم!4ة11ءق

دراسةالىبانيةاةرأط!وص)ظه"مناةه:دمف!ومايفأ)فة!وغر

الذىاقانوناو)،هةا-ةمرةا13"لمقلازرأنديئالنوداةأىالرحىنصوعر

،ثلاثطبةاتالىالقديم.4الب!ودالأء4اية-اماكمىوحمام.بهبءت

امليا.ننزولأإلااطركابهنج!ءاقيوزلأ،وأماهةيينر"لارال!،نة

يةالروا،راساتابحوثاممهدنر،الهضواتهذاس55ؤلف11!ظبراجع()9

4691،96901،التاهرة.،إلريةالدوللجاممة
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4طهةا2كألأمةاهنل-4)ذ.عا:رو!عهاقتضهاتالةرد؟ةضعةدأسةلاالى

علرا-"ءلىذ!م--هلوففوا!هلنهلهنلافاهلوهلن-واءفى"قدلإسلاصكا2ءدهلرا

.12و!فظاةيكور

ادخالهوهـو،برى"5بئالد.فىقيبرمنإةفىااءدثهاهأمأنالا

،اةدصاالزث!.إجمسحهنهلي).سأءلءل!الموجأو،لمسبحاةبهزةءايه

إههلىي!ودادو)تهـمالىمنفالمن5اي!ودبكلليادةتةومهقارنتماأيموةةوس

لا"شرثارمواس:ا-:بادم"مرءقق،دتالدأر،إيمغمإمنيهيد.جز40

افار!م!رونمص!ورشفىالمةفيونراىaوة.12كا؟:الداءلو-يا!ن!مْ

ةاءيئالا%اءل!ء4لهوءةقزوم211شمبه)بتةذالإلهأر-لهءب!ا

يهل.والأ-ئعمار

الض"ف+ن!اءظبم؟نبءل؟يتمما.*ءودغماشلاحم!ودوظمت

يقالإعلرتدلءلىاءإولأذهل5وهلزءت.الدلدابهلالاءرلاطووتاعصلعالمفى

.ألىوءانتدءلىهم

عا3رلءإعلواهلثاعلمْجرىنتكاكلاءد؟صعللا،-!رللْىكلر)صلن

؟رأ-!مةفيصماةء"ررأو)المنل"ظرا-يحلاهللىلأنل!وعل+طاح،نعلبلعهلءا

أيهلايردل.ءا4الأءبرأطورتا!واهفى!اعل:لمرلد.47سنلهانالروس"ن!مهلنفيد

!عأء-!ملإلهاتريصلبأنج!ديدإء،?ن)!ود31ا!وات-ضاءدت

قأ)"ة-!ا"مالمعوأعاهلدا!ذاخوأصةةل.اكإثدمجيد!م8":دوث.كملمهفي

4دةأوتات!أدأفى05ودى2لايئلادنأم!وعنهسأء)يهبنماوىذىا

بهونيعو%2ماأخرفىاصيونأول4،،ومكيهور،أؤ)كممفنريوملْى

ةالةوهية"ي!ودىالديئ*مالتوب!ذ)"إبمأورثفى"فادمة4يستةدهأء-ءن

فىاس"أممهت1دخىإل.الدفيءنايىاس!ةJiيهدهقي"ذرا!خاة"اماَ

دبنبة.وميةةادبئإصبحوعا:4،و)25"واسهحتإتكلفيالد
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إ-اا!

ا؟صرايخاضإ!خا!طلمع2إ؟ما4أتظرثعهذهأولءنطهم!هنالكر

املكةاوتة،،وا،والدهن!يةو"مثروالجأسرالسلطة.;ألما!وةكلنهاجمع

بخلىجميعأشالناةيمايثعتركإيةْروصاعماول15إناها-يحأصبهبد!

يهأليمودالأهةمنااة--:والذيناي!ودأا،سه""يىن!أو):كْ.عهوأ.-د

إيةيلراص!بْ!4لْى.J-.!.ؤْ،عْم-.اه-ر".ص.مصسوىْهاتإ-و،الْىاتعآه.:دو

:ةْينبألةئوصدْلكبهد/وءرلْواألمص:!الدبنفىدضلوا.كلتمو!2

عاْلمن!!نظامالممد،"امخدين.رهـو!:،.اشمخىااالدفيفةثار!-وهع

إلنقعهْبأنما.نجي4ا)ة(.ال!لمة-وىأجغراعفيهْفلبطثنله4ءلاةلاروصافى

ا،ةاكةوصبامغيةو!!راةيةية؟طبرودا)ء2لعثبثازداد12،0تأطلقاأق

بىدهاو2ةونجكاك:.-،أفانعةأرضية5ْحةمادبخااالأرلىيةذحماو،.المنتظرة

المادية.امل!اارقىفىإل،الأرضب"لم!110فيء4فى،:ىءفىكلم93!"ا

أ&طينترابمن-فنةإ.هنعيو!وننوا؟،!ىدلاإههنطيمونافو؟ألذثن

امسيحيؤنةإثنأطي!واطفيج!ليما:2وقام،3-مءوإءدء:ددةخممراء!م!ست

."مش!مص".-مب"؟اةبى)ب!ةيةداواثاالهاهةْصهدْاجةافلواصهب-دجالولىْ

ءنا1(541-0851!افيا-و-!اأثاءر،).ةلى5!يهودايةعهةرتة-رتر

تللافىإهالأأا5ةإمصهببهـورهذامةدسناسطينهوأءأن،أ-طورة

اءو.وبةخبرتة،؟إبذأمه:،أأتجمهثنةْارضاَانة-كا.ا،رض"نا.ة!4

1"مْبو.ة"!نمالهة 0 0 ) (? H I.

وأ.و-بىأفئهللْهْ-2ما:لمردااءتجبىْ،اإبصااةدمإةمالمعاهـذأبئا?لو

(sكي(.!-)by - Hart1،5..ع k of Kuzari4-4!ة!لأ h Halev.:3!ول!ا

Pardesادث!كطْاngْث!ouse,فا469 Pu.ةfe- ld. ' N ! w . York!إْول3هث

لأ80!ةجة+،3ْ1لْم،02ءجز
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5(9وعاغم)الاءودكمبوم-.أنالى،مؤلتة)!مةفْى31م

ية:يح!ودبأبةالد4يةو"توفىلأبمودىا،بنفىيفربراعؤ-2

مغوكلتزءزعةانهلدرجة،!يهـودفةلىسفىكل:ةاأئرألنحرترثأءر

)اةومياتخلأتارضرن40الدت"وهبةلاةبدلاوكان5أسا-12هنالدتإبة

ا!ت!نءوء"إر.مواةيهاابمرداا؟م!ارهدفءلاة"ريرظمالتىالْاوريعة

اس!لءنو؟ن.الوا"+اتنةصوطيهماءةوق؟فيسلهم!نكاا-:م!

إ-ذراأنصمب9ر)يمنه"ن،ب!اير-بءفونأ!ةوقأبمودعليرم4تان

اقيهدا"قيوءبةلادولةو?لراخلاصولاهءناوا!ات:4ااتبر)جمإ

لهابدلاو؟ن،المنلم!"بمانت.ثيئا:"اكااو)طةينواءاسالإندأم

غ-بهلاديئد.إيةةوءية؟ة-"))يمودىالديئالأااا!اتكونانمن

اواةك":برثةو؟اايونة؟ا-ألصدماينأزمدرجةجم!إاباصاو

لمده!يمةرأمهايرونهـل،ئ!ا!أةءااءلوو"مموأرؤسافىولدوابناكأيمود

4داؤظوا-اابرما،115اقيةوا-بممويمضهرونراصهأموءس!طاطقيقى

ال!ثودىالقولىالىحلنأن(9581-5781)نرحمانولجاموردخاىرأكط(كذلاى1)

ذإالى":قال.اراراطاسمتحت؟ياصارانهرقابلاندجراند%زبرةفاأشاءهاأرادالذى

اباررأبهذأاطاصةإ)طيبة4الأنظهواوالةوايخاالأميرصالدصتوررعايةتحتلي!ضمهواا)!هودأدءو

وطخهمايصشجاععنداًاْت-يردوا)نفاليهود."ؤقتإجأ,هإثاءنوىأالذىجأ1ilأنأطلمن

،لايتركواوأنلاتْخلواأن،مء!ويرببل.اليهالهبردةفىالأملثتركواولن.التقليدى

Isaac:ظرأ Goldberg : Major Noah : American - Jewish

Joseph.91.3791،!نمحة,Pioneer.New York : Kopf

.L Blau and 8 alo .W Baron, The Jews of the United

States, 0917 - 0184 : A Documentary History. New

:York,85096391-49ص.3.جز Columbia University Press
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ا!ألأا-

!أم،ذفتولو،أ)9(الملىفىلدصىورهاوالولأهرباطاعة12موأنيمءمأ

،)نجلزأهو،ول!دا5،و،فياألما،محاكاووضعادؤالن5،فرفا،

السؤاللاندمقأررري!بلدانمنوغيرها،لثا)رطاهو،بلجث!،و

ينالأوروةودلا:2بدلا-ؤالارل!ن؟أبلادمذ.بمخي!ودعلىذأنه

هوا-ثته.ءن

ذإ،اثجاة:أاممىؤالاذاأرر-وبأغربفىودا:2اء+ظم-وابركان

نهكوالى4يهدفو":4نه!وءنعهدهمدينأمقموميروإن"ريروقيغير

للةوءيايمالولاءمعيعحارضلأالمحتلفةبررذمتا؟طية9لكالما-خصىديئ

أنحاول-بق،:لمددااهذ3فىببصون"لودةجونال.إبةرالأووالدول

هوم2فكدة"الآنأها.ممةقلمةودرلةاء4؟قغممنيئقواأنود2لإ

.الا-تماسالتطورمراءلارتأالى12.وصافىالأءرىالأممءشاركة

الها!ض!هوبص!يعفيلأسىءخ!خخاق!والحديدلأهءسفواجب

أهةانفسهمجهلود102واجب"قليس،وعذلك.ء!وىبمفحك

فى-ثو،مءلأطصولرأ-2مافيا.مسعقلاصىتا-ءأيهأناَدولغمومن

أبناءهعاذماواةهـدمءته+ا13ءلفىماملين12ةث1ءفا.ْبم411

.(2)،اتتمهلمجهاءنلا

أنهسهمهـنيبعلوأبأنيطا)بممم2دبْي!نأوروبايمودخ)ةد)4

(Howard.M Sacher, The Course of Modern Jewish (N

Gunther.065891-65صفحه.History.Cleveland 'World

k: World!مPlaut, The Rise of Reform Judaism. Now Yo

orProgressive.,,6391ببهاومأ71صفحة ' udaism, LtdأUnion

منلإيونركاماتينفلحيث،361!ة-"،بهرهإقألابلاوت-لنابراجع)2(

Whatول?"تالْ is Judais"3!4مجثههن!Allgemeine Zeitun

Judenth!م!لا2صفحةاجز+
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مذأأ!أ-

أنهرأ،صضهىلاهْه:دو":دينفياافيثرنجون4ديي؟ءتبلبي،د!وبلملا

فىألمجتمعاشتراك!ممعلايشارضبذ!ةالد:اتالجههـذههثللاثفى)كهم

!اضامهه!رمسداودل3ا،وإأورردول"ندولةكلفىسياصى9والةوى

لمهـ4ْ:الولا.يئإين9تارضءدمءؤ!دا1845سنةإيةالغرلندننيماسبم

تم!يرالذىالوتتذكفىفةطو)كن،ب!ودأالىءود-تاالىتع!المع!سن

:قابووأ-!ة-.إ-:4يربقةفىالاءمتتصهرعندءا.!طهالمالم4ةث

هـذالمثلب!ولا،هـ!أبدثأنةإلى.عهبعلراساالحاضرفظء12

واءدبصوءأودأما:ااأ-اء"،تامبهةصتبماقيصفان"قالحدث

ةيهولدناالذىإلدةإلى.را-!ءةطسو!إلمدأىفىكارغبةلانجأق

أ)خلاصيقلانلاانلاذاوىأةستاحمافىرلوطانارموثتوهدوثيا.لاوْولى

%اعيو!د.،)1(البمودغيرالإنبه!ايز:ينالمواط)ءواْةاعنوحرارة

.امف!طة)2(اهذ.،الأ!بريينالإصلاءءفكر،ج!مجرعابمسف

كان)ذ.قىلاهودةل05ودىأ:2أالولاهفىيكهدثل!ذانبعوةد

اء،إ-رن55وتج!أر15لىخ+أ-ز؟نلما51فىملمت+ثةأنإنوتؤءةاودي!ه

ةأم،الاَنأعا.يا!-طاءنه!يرةيمةالالهخثةعةدءامفتهبدلاوأنه

خ-ءفىاتامرسافقيقأثع!لءسنى5:4لابداهـرأكانأثفب:أمأنظةوا.

يةأكو-ثدأيم"ء-اةشرالا)؟مصتمح!ور-ا)-2.شرلا-يرةاو"الأهم

1،-جم!ح4ثظرإلإعادةْإوسورةةرأوا،وعذلاث.ا)"المفئوالأ-لاةية

ةهلعااة:أ-.4الرواهاقاو!إ؟د"--اءى15هه:ا"قبدهاإءروذلد

مجلة:.نماركىكات!نقلصليث731ص،ةبا4(؟1)

Jewish,،1845ايهاوصا73!8ءة،29-زء Chronicle

(br!ham Geiger, !as Judenthum and seine )Vول
,hletherschenBuchhandling5:حج schichte . Breslau!ح

9.6591َ17صي
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:-ااة-

ئكلن:هاطصوص5!أوةبلإلمصون"ول.ةبلءناسيصونراالاةدون

نأد!اصبح.للإصرا!الخاصيةةالمشبعالصقبالمهفااقهرءودنف!ملا

نركزنسن،صا؟ثرةة."7ءلى)طعادابؤوةةط.إسرا.-للبخلصير"ث

وأجلوأءفلمأ!برأ-بةللص:صطاحالم!هبمانإأبيا.الأا4ظ!اءلىلا6ءا

حدو)فىملاو-و-يد!أجمعا"ضر!زلمميص-بواهوولأأ.)!ذن5فيير

المسيح،:جأجمرةال4الصدد.م!وفى.(اطق)1اقهءجادةءلىةائم

تجكا."نفبهباَصغوولأنتظرأهليسفل!ط!ق:يلينْالىالاسابةودأذى

وءو)ط:يفا،؟ا"ولد-هثءناليهنأ"هىالذىالوطنءيروطءافرفلانسن

ولأصدظهالأاصانلايهودوتصريحث!ةا،وئيقةفىاةول!ذاو-اه

حر43تو4ا؟1843-خةن!ةورتزرأفىأءإنا!ىفا،الدثالإصلاح

نفس?Mo-نةة:4بالارنجةورتاةر"رهـؤوزاد.4ي!ودت"الإصللأ!

المسيحنظار)ف!رة-"طىانمجب،:مررءةدءاأكهيىنأوبضاحاَ)المبدا

إلىاشمارةكل!ذفأنءبردءن.4أي!ود))صلواتفىينأهـةاهأ

.،)2(ةيمايجوديه4َالمماعةناءاءادةوالىلأ!داداأرضر

د).الأورهودجم!صزءيم،هر:لارفأ:هلشثونل!إءمأأر!ذلاث

عْير"أرتلايمةأورديةأيهوفىارررلةاوأرلايموديةإ"ةوءبةف!كرةنهض

أدىا)ىاطدةا-وى-بمنأوالأرضالدولةأن،رأيهةفئ-هأمى

موفى!كو؟اأوالد؟يا)لْارضأن،.ألرو-يةر-التهما-ط!أبو"يمود

)1(.SamuelHoldhein, Neue Sammlung Judischer

,Predigten.Berlin-ومايايهالأ65س،9جزه -1852,55 3 Volumes

,desO1 ientsمteraturblatأ)س,MosesGutt. man

.4489ثرخاة9يخصارةو22مى26دعد

.341!ةحة،اككرالالفبلارت.!درت4،زم11هـ!ا!فل

،861،552،29ص"حة،جمرها)فاَافهلمب-ونكنابراجع)2(
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أ!ف!!ا

15()،إعرا؟يلاثحادعروهْإلأياممن

"ةاهضةيضأئهءنهآص)ءتنابءل)طرصصهـرش"رصوقد

دهورا-بناإن":يةا:لوهـو.4دالأوروةوءها!11فىوفودء-اهمة

تاءفىدولةكلفىاواعا:!نااإ-وا%"ع?ن-دةءكاAالىنمفتركان

مجالأىند!لاأنوا!:نا."اوالولأ.-دءتهاوفى،يخانا-"لأقاالدرلة

لة-اشروةكلهرهر.(2)"))يما"فى"ىلةلدواءتةص*يرا"4فىلنأ؟فىصالأ

اطالوترسهالاةت؟هذهانأدأءؤ4َءاد-ء4رورلىالةأن!اءل)ساءيى

.إء4"""قزاَقاو!صإ:قىتزاللاالمةفىوأنئالم!أو

:2:وة:-4لصيمهـةةالiةشأة-3

تواوأور؟ودبهصاعلا-!نمنودا:2حرىءةأنةدمبءاتقيين

ار!)أ!2ل-اوفىا)-!ربر-بم!)-رأز-بيلفىصةيةال!اوروءيةيمرةة

)إمن!أطلهذاانالا."م"ةوءهإت!ذهو-ة:ل"لأخرةالقوصإتفى

ببمأ:طرلأهءمر"!دالى!ذور!انتكاوإن4،نه)!2ءبىة.الع!!طهَوء"يىأ

كثرلاهى،(أبرأهـيمءهسأىأا:لاداز:لالثافىالأ)فأفائلفى

ا)تاريخ!بىتماورت؟ودت"":2لدثكلة-للإءادم!اءسة4ءارا

افثصارةاصأ،يرقا!اطل.-اسا)يمهـذافىاتوررصءإهالذىالأوروبى

شمنووا-با!مم2"ةوة!اموصمون،مءبهء2لات!وديمونأنهو

والإ-فهلإليةوأطرو"ةوء""الدبن"مؤجمعوذ"هـ-ب"لة4يمودتدولة

?مهير،.

L.<ير1)ضرر،هجداتقا)هـهـشرأ-جبهاب(1) Lilصة-"،ءيرy 1tه

,Dubnow،أتفأظرأ-ذا-4المرجع(2) Natienalism and3..ول

w Judaism, ed. Koppelشأtory: Essay! on old and NعةHi

.8591tyبمPinson. Philadelphia; Jewi5 h Publication Sociج.
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فيا.آربعجلةرإطماكلنا:اإدالا،ألةكرْذه5أشأةنفممول!ي

.كانا1!تار11ذلا!فىفمل!ردءتجاأن!احلأرفيلا)ذ.الأوروبى

أم2وقئهاليلموبر!سرأننذكرأنءفيا.(1)راترء:اةوىهنةيهث-!وك

1إيةالأورولأماالىويرا)ة-ركةب!ا"فاجاءتاطةوقفةب! dإة-ةق

4،تةومص!نالذىالوةتنةساةفئ.ص!"ت-صىةقلمالأةلءلىأو،ملبالة

يريررأب*رلأة:وخ).لفاتشلمالحسىْ!!هـكله+بةادةعاإةودى2يلءرافيا

اَ.ةمشةأيهءةترصا-4ضفيقيربراةةوءقتأس!بالأوروبىأألعا؟ن

الىرأىال4رت-و،4إهءةلملالاإلىةا.أوروفى-رصولاةةدهاتةلانعةذايه.

"دفي4ءددءقالىْوعا.إدثصر41ومدْ،،ديدؤيمرىتسلط

،40118صهةةثةا"ر"ؤفىصأإ!وأالنمولهـذاابدوؤد،فىالوصهالةررن

-تاصىدفوجدى9لىيء!عوهذاآبعو5هذا!":اإلىإسرىادثزرلا

ءلثل4هـتطرةةوءيةاتةظرأباموالىجدبدمنود2لأهد12اضماالىأدى

هذهر.ألهلمودإةهولط"!ت!انسهحلاأى،والأرضالدم،إ"أظر

ةصفيفىإيآلأورواللدراح!اءتاءتبمال!ةمرةةوالةوهـيةنيةاللاهقلا

ءمثمر،ا)ةاصعة.رنnمنألثافى

ا)ةرنأوا-رفىإةطرة"اوهبات"ة"ذهنشأت5"ذامناكؤةل

"ةطاءانوهما،):د!وبرا)مإةانهمأ،!نأوروةطاءينفىءشري!ثاهن

ةين11-؟نو-ةمص!ؤء152وأ*دة4آوبر"قأمشتةازجشاهد)أللذان

(-89171878)لأىال!ودبمأهثهأااةعالووفى.هـالأ-رىالواحمدة

لإإةانفىإياءسفى،إجأأمهرلمفءيرانههـنبالرءم"-+وني!ارل

دبهصهثألىأورْكانأنهومع"بىأصر-افىأأ:و!أثمافىالنراعثاد-يث

(1):.4، The Zi5 nest Ideaنأ-!ء،Arthur Hertzb

A Historical Analysis', and Reader. New York and

Philadelphia: Meridian' Books and Jewish Publication

Society,,0691-23ا!فحة

http://kotob.has.it



-11!!

-زةالمهإذه"ة*ة.يرءنءاخلاأنرلى،لاص19؟+!كأيةثؤكا

2!11ءهـtءو.(1ود)2يلإةبلءنةإ-!عا!نفىانلاسهةهعاةا Lip:اةةدمافىو

-صةإوأ"دافىبوزنفىاولودا(IM-لأا09)؟ايشررشmزفى

إءمرورةا؟لallأتصأر!و،!نوا:دو"شوالألمانس"روءساعلفأد

ةزالمبات+ة:قاسرحااءدادلس!ةطا4ا،وررإثحوءاتاطتهاولأ

ا)فوؤد5(2إ-ماين!ةةىوددادو)4وةثامديي!وءود!جزةمه،افي"ثة

،8621-"4(نا:وصا.ور-رريا)،ن!أءيرأتيثفردا"هأس!اياَاعة

ا)-فةإةسوراءلم!صيةا*!واكه!:ينىلأورهودبماإة:اعةبهحاول

نأةولانهو511.3!مزة)ت*،ةهـيئادىااوال!ا:دايىوأ-ألانمسافى

ا"!مرةءلىالدأبهـوءطلوبو5ءاصوأنههجزةليمامتالى+زة

الزراءطأالا-ةهمارالىيني!هسدءاهنءنأولهـووكا)إثس.!اجم!)3(وا):

يرا4-ة"هـرة"فىكارة"ذ.ةا!ةزإسهطينقوأسسفا-طينأرضفى

..4187-ةيا،:سقى

4اوروا،-اةا-ثهاةل-ا-مارفةأا)ةو":اتإلبماشرجم!تأشويهد

وعاةلمم-إهلةطا"هلادءنهـاوءس)-اا)ثماأهـلفيءما!":لهو5فىواصحأَ

-!.م!ونلذىامماا"ةكواثأندهـذ?هـل؟?.ء:44أتءنذو2ا)ثنونده؟ة!ما11

ءدرألأ؟و!وءامسإ:لادوطتامنى،اةوافىالابا،ر؟4؟سءال"!كل

ن!مبمه-ا؟اصجيولذىابينبرتوا!ينداهو)ةوأ"طاثان؟؟لءةءارالافيا

ا+س)ءبله%هاا،!صنبإنما؟"ةومىلملا،ما--4!قيقلاص!!ةثامو.مو-2

"43*!له،أول"،+513ول،ؤملأتفارا-لح.701و12!ة-ة،نهذااسجعا(9)

5:لىكناب .* ! aron34نهوءنوااءModern Nationalism an

31,4791صةءة 2 4 9 f,-,!مReligion. New York : Harpe

Zionist،:ب-عيهاار(2) 1 deءTh:يايهـا.ماو601فى-ةص.

8و111!ءجة،تها*إصدوا(3) 1 1 r
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-911ت

.!(،)؟ء:لةولألها-ر-اكولا،الأراضىافدصبمد!لبةنن!خ

لىاد؟لموءوتمد(8851-2481):سكين)ث-ءوتزتير.د"م!رة

مةيك:ط!اداتْالاتشا!دعندمارويىبافىبران!ءكاصياءناك:ازل

ذال!فبلكانبإنما،اةىا!اأإةرنكافياتاليأفى؟ي!ود"اتةرض1أقا

ارضرلالايمهثاسة،4ية4رو-ة4رعك!يةودال2اةوهيةأم2تةاىايدءو

فىألاشطاادتمأثوراتبهدأممأ120)2(ةلةاسما!رمءودةولامادةولأ

فا-فان-وىا)يمونءذافاأرضأبةأ)ي!ودل"لقب"ةا-ذيرددIبلده

السلامقءةود2لإ؟-؟قةة؟2:الاءة.4اة-دسااءسأنيلاارض

.)3(،رالطمأ؟بنة

الزءيمحياةتاريخاارروإيمودءقلإةفىالتماور؟ةصءلوإ!اد

نهمعأأمرارةإنسكر13أعاةلةد(IMI.-1181)ةين!صكرليى"مهيوفى

وكان.محفة4رربإبةشورلى"طببملمقدر؟ن،ويلنمريرإتنربر

ء!لأفه!قاأروءىأطإشخدمةفىالةرم"ربفىبماولياَةلإهإلأ

أصاار!واودا)25إ-دانرولى)تدءووع!ن.س4يقيهـن:سفبةبديءلى

سذ4جمعها863يم!نةوادء!.تأكيدوةوصوحا)روسيةالاهةءصمفى

أصطادألى1871:ورةءقم2إصىرو-2:ل!ْ+4-دةروس:ادي!.إين1اثا!ز

!!يرو5ر12الازصأنإدتهءة!زحزجلم،وقتلو!اود11الروسر!ا

"ثم!+با!تراكالىةا)تظر،ان!إة1188ورات1410+:،ودينحمعادةيقعار

4أولةاثتراكالىا)ةضارإ-اصةوإصورةا:،ودا،ةتيمالفى4برءةي!روءى

نءننحى..وجهـتهجلأراإءير،دالا!ط،1أءالفىوا!ا!4ةمة511

عنه.إىلمشكلةآءرحلءنعلجثدراحالثةافةن!نربهعبة!ربة

)1(:Israel Cohen. The Zionest Movement. New York

Zione.i3.!,4691ياعهاوءا54!فحة Organization of Americ

The:ا-حبهنانجار،2) Zio * ist Idea:دـ29-1داو541--سة

!20سة!4.-بقل!تاااصدر1(3)
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اءتبراذلىةإ!عهط!نالا-آهطانالالوةتذلا!فىءبىءوحربيأيمنو!

-:4"!ميةنشأتهـذاهـإ!حريمرةهـعق.و)4"ةأءرىارضايةأن

فىةإ-ط!نأض!لأراتمفترىأ-ذتوالتىآث"لمدرو"تفا15أفا؟ؤز،ونص!

.)1(في،1ألي!ودلقوطين

ارزالثةاأط:ةث"t"ررءءن"اكأ"ي4االأورو4اللالمهاهبانص!لواوا

ا)ةومهإتفىودا):2ار2اؤصهإاْل)إةاي!ودىاايمرأةءنفىاع"ةدمكانم!ْ

ات"راءتو.مممودا1ان4كللاساا1-مدمفىرعاسهو:هـةاهاءوا4ورهـيهلأا

الأو-اصدووموتقبلونا-!ورون؟دوامصاصمرير!ءق261هـهـبرسرء4لةهـا

مواط4أ!)طاح!لو!موفماكلو؟زءواالا4وأ-إساد؟ث"رأا)"جارية

إصب""ين،اة!ن4ادنكلرألا-ممفتفبيما!ما.أبرقهـنأسعفىوالجاةوالمال

صم!زبألاةءصا-دىوأ،ثدأن15ءكاو"مهلأءضما!ااهـتركاود.لأ:2دء-ل

ءناوكانةأ-رىة:44!تءتوزرلم!كاء!إوسواك-إفة4ةوقيلههـاحد

للإاوداقةيهرووأنمقهاهههر1مىبأدهاإ-ذهونا-ثصمايذهـلىامن"طبمى

ورأتلاةت-إهـببدأةد؟ناأ"كالىالوسان؟-او.داء"5يةا!:و!و

حش"فاأثراهلهصمدؤ!امتضذيز))ممممصلءنكان،4ولأص:اءاصميةالاشتر

اء40اص؟وا"ةمبمأرةفىاللممودجغاهالهى

)ةرنIأ--لامأنو5ثنىأظو"ممه؟ب.الاساء.!أأ"ثارلالمهإبهذا

-اب،4الاؤرزممهثؤ.حدأءورة.""ددو!-"!ط!أ-ذت4في-الاةاءثسا):اءن

نءافاؤ-ء:و،بىأ)ة:وأ-!ءلى)لْارضءلى4أبخة!حةثقا!!نالأورأهل

رؤىوءن،41ر.ولدكغااا!طعاء!او؟وةلداوك!،همة"فهوءث"!ةإلى4دال!ا

ولول"5،0كا!ول01،951،+)يكة3لىا.صفيهو.189-971ةءةص.قلساارالمصد(1)

TheZionist'الذكرأسالفا!لوهـكن--ْإبأتفارا-ع.طسكرخطهاالئ

ovement12يلإوورا65صف!".ول
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-:اعأفاقىأةوبةظرياتوأءذلي4وء""يى.اةىااإالحلمهألىا--ة:لا

الدرلةةانظرثتههي!ليمطىبهدرلم.غاروما؟عاةفى4مصالا2وكا

(1)،يةوالحر4ذلانهاا!أدالارفىتظأرءةسمةدءاءةالمطاقالروح.هىةيهرة

سإالدرلةرف!ورنفوهان،يةول-ثء4اشةوننرميشهأراححق

والةرق.،)2(ففسماءلاكهـبروح-لمإممها!ىالمحارجىال!كلالا

والنظريةا)مةلءلم!:4ا،بئالقركلبةيمارت")اة!نال!رقهواوتفيناين

الددلة.جمادةعليادزبةالةوبة

كارلقال،الجىإسحد؟وعليوبه"ةةيامععنلأ-لمهشافسااوقْ

فيانرءرف،فرزساوفى.3(والثقا!4)المصيرو"دهى"ةوء.4انيزو

ىا،-"فةا.الأالإت؟غااوإوميأمبأمف؟ةومء-تةتا4؟"ةو"ه

اطة"ال!ةو"ية"فيكولادىةوصه-لىرقأل.ءرفىقرارالجاسيةراران

وءل(.،)،4ا)ةالم!الأ-ءإلوء-؟داءْماااحبل،الأرةراءبا!إهشا

الأ"دإلمة4الةوءثفىظز"تهةا-رءُسءورإسفيالوراهالى"ةطلعهذا

5*كعنا Intcgral Nationaةهةاقيطقفاجما.كبانءرهكأنة:لوقا،

وصادةثنأثهـطينهإتأامثا.فىاءقا:"ءلويناإ-تهـرةا،-لافثاقىكبىج

معلث!05(5")أ!صور"دىهذأ!وماَأشمكليهماا0أجدادمعماةصهين

0(George .W .F Hegel, Philosophy of History, tr. by

Willyم!7 Brook C،00 4491. - t:ظ.J Sibree. New Yor

)21Heinrich von Treitschke. Politfcs, tr. by Blanche

Dugdale,et,.121691الجرءا.صى al. London: Constable

odernل!ص!:مفالراجم)3( Agس!"+"اللا,Salo.W Baron

esبكتافى and Ideas of the!ولat!ء4.!ث!لأل،Leo !. Sohwarz

5691,,ork: Modern Library!حJewish People. New
503س

.المصدرننس)4(

)5(*..،Maurice Barres, Scenens et doctrines do Nationali

on،،259!9،مى.الأولا؟زء - * ourrit!حتؤكأ!ع:ا
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ءدواأن"لموبمف.!ح!ودءل،"لااخمارفةا"بةيةواتإ"في!لرهـذ.

؟اإدا4ةثروأإ!تاولم.-لويداسطوء:ودبمA-ارتخفىنا!؟م)ةةءمم

ا؟إشفىط.أ!ا،وسدربةأةريد4ة!؟ءت4!18صهنةرفى

ادىآسل!رودورابْ؟فساكفىإأءذت*يرأبشاا-دْأى4ا؟هرأصى

اة!4فىء!*Press؟ربد!عصاسللانبموةيإ:ا!ءنإسيارالى.جا

ير2يثف4ةعتاأ-لو5وأ)فالاأ:4يخاأ-ةئ!أتجاهانؤا.(1)المذ!ورة

1DerJudenstaatيجودثه.4الدوار

لديناة4الهةلهاءلاف،لأنثهءلا4دثاق:امهيلىررلهردط،بهوفىعها

إلت!ربر4-كاجمرمةصلةانالا"مىزتزالمه1اهودبإههحرةأوودىي!.2

:هـرئسهل،لم.كا)مثههسواصحييماي!ودتحريرهيدىالىْواهماكل-

هيفابرةالأزء:4فىود2الد12ةاصمانخاط+لاأنءباداءمرة4*دهاب،

يمر.ير015ان"الأيرانإ+ضفىالدتناالاولفاءنهلةى!لىاكانرلو

"ص!ر.أمث!أ،يمبرىا!-اهـية"لا3زاعصةئ.2خر؟وجءنيهودلاكائإ،ألى

في4اؤمهاعده!الىإ-ءدنةاا،ءما!همأء:دها.هلتحرمو!راهمقلا:اود

ا؟يرتحر5ءا،-طىلواةرونب!لاطوشد!:صرىالههـايزءثودلا:او2jJb.Aا!عا

ا؟:-وءن؟اير):!رام"ه"ةا؟ونفىيميهدأاذ.أ"اواعهتءتأءرا

يةهإودجواز4!اءةء+:ااصأقْإلىتةدهـناو.طور؟ا"ا-ة.وأةفى.ي!ةديم

4الأوروالاطفيإتخطيرامغاةصاأصحرنا،البةوهـن-فاخروءتدها

خو-ةا.دتا4المةءهإلىدفهناوفدضا4اةةوبمدنا،وعا:"ةالويىطى

)1(.rnFranceبمsm in Modْاْ،ا-i Semأ!Robert .F Byrnes, An

Volفْى03*مه- ,1 The Prologue tot ! e Dreyfus Affa

ty,9134كه00 Pressك!،5كأrsey: Rutgers Unبم,k New J!اْتجBrunsw
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.افىارجوءنالداخلمنص!ارب"ور!وأزبه"ط:44فىودخلناءرريئ

ةداء!ء"شئياَا3س-الانا*لمصتطبةورعلأابحبة،ليررحموازية

.(81)بربدون!االتىالاشصواكبة

قيددونهـ"12نةصاروإ!ةأ.،وروالأهمفئنذوبلعلها5:أيض!وقال

ولكق.ةةول!بلينلمدةؤ-ةوالم!د12طالأ!ءقأوناوعاش!ونالو

لناينب"11ءدادة-تفجر،واكءرير1)!هدر-ء4ءنقابلة.مدلهمأفى

م2ة.لذلاثثتأذون،أ!اكافاونجحنام2هةر؟ا2ا؟صو!ا.ج!ديدءن

وءدمصاله!ءلىمؤ2.ء:اةأرا-لأصاحلانةاأرون5م!ذنااصن!و

!ثةقدْانأتكىاحالحةثمَةهذ.ادرإكفىأخةةو)ا:ا،نيماةامو-!هم3بصير

اتبرجعاةظ.لاصط!ادواالضرزط.م2كأ"يز3افااا)ةروق؟حىريئ:ا"و

أمةنناأ500اإءرنضابأة-ةاأنمرفىثوصعذاكىاو5ءداؤ!."ا"ذاْإلأ

1،لةام!مبهدااءداؤ؟اءلمق!اواءدة W)ة

ذ!صثرورلأا)ةبمرةيمرأء%(3291-9481)واردنو!سهالرتأ

يةاء3ير،:ءتظر)هـىص:ستدوءلءه!زبمفكلستنمالهودةبأن

:يي!ودعنظرجةيخْاءرعةيىنت!بجة

باأوورفىو"ثهورالةهلءلىبطرق!ألتى""وهـبة4-رع:الاولى

.ا)م!!اءىا"ا!خ-إرءنهـ-:ولةتوطهقرننصفبهثرا

.8(3ا)م!نوافىثد"يم"ميعأشرهابأصا"قاهـ04الا-اا:و:

ور!"سطبرياتشءدىيطيخ!ءألىرممما،؟اصفىر!ها

(N)س!14عرها)سا.قبرجهـرنز-لنابراجع!ionist!812صةحةعث!+ل.

.892ص،ذاتهالممدر()2

،2"2ص،فهافياصدرا(3)
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ءةذارأ-ر1ي!(ةد!ب!ونص!تلو::!مفي!روأ،سساابميماءاهـارتو-ذ

درجةتبلغلمةي!اإلا-ا".4كانتوان،اللاصماهـصةهنعرملم،دخلوهاأن

زءبمولهتةماو)ةةرأ.باأوروفى4ةل!ةاكىأ،يمثوفأهوا)مدنف511

نءودا:2اوفاعأعنفيممف4أ!!،-صماةرهـ:الباأضاه!أطا،ؤيمافي!1ام!ا

ا؟ديدررالم9ل-5)ةد،:449؟!مهخةقال)ذ،4الْامييمث1الالمهاهية

م2أنفوب*رةلىاالأمسبةالأء4ء!ممفى)باودبنهارانهالزهنممصزتاَ

لق!4-االافأ.ان!5لأا)":4غافىدءةو)نود+:د)ذ!هأنلاإ"ني!أصبم

...ألأبدإلىمضاو-خظلس"ا(بااوروأى!يةديم"ءا!فىءإ!اناق!ود

ينا!ةاهِ؟نالأصو!حن.؟أمسفى4الفافب-مرمأنإةوقعاءسمن

أنااهىاطقيقةو05اتء8ةونسه!لدهـورا،رءلىيبنمهاءلأمون!هاالذبئ

أفىاءشىىلْى"ي!ودهمهاففىالاَنأنهسشافيد،؟نألاميال!ودنبهن

نأأ*المفىينا)-وامعأثمرالاَن01ا!ذوزد.رت!دبد.(تلتمهمنأالعا

صكاناضناهـور)نةل،ءفاإمةىولاء!هم):اغفالأوأنناءميرمصيرم

.(9)يب!ودبة4ا"وتمما،واحدة

ادويرلمبادىءنا!أاكودظرفىاصبح!لى"*ا!أننرىوءعذا

إلىواطمةانهدى111رصانهءق"ءثير4لمهليالذىأة-وبرعلىو3سفأ

و-رطامته":افى"يهودا:سكأنةمد،إدإكافىئمةاأ)ةاسة9-وبئالد

و؟هيبةذا5ءلردأ4االصاءيرنجاءت")داواةإدمءلصةوتفى

فأ-ذوأةةدءوااءماواادفي!نالأوروا-ب!:ين-افى":أودأءلءةء4

.يْةةلو)ء:وةأءماوهءا

:اماءدرةااهإودبة1ارماأوهما"!إبو-4

أوأههرعة.أصمولةسةةةيافى"؟أم!بوفحرة4ودث2"ثالمال-؟ىبمقأ

11ر.رجهوت1)1(يم The ZionistIdea-106-006ص"دبرلرهقب
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يخوشأاا!ا:و؟أونفا.4نها:وأههدىلاه!امقعناكةا2لبءصماوهْدرأيةا

يةالا!عشاءا.ةء4ْأو"قبأىفىضذ!ةا!إليةيمهوىأ،عصبادىءق

.ات!يدعا:"ءاءير"اثةبم!ريرءأو-4اءس؟.4م!:وناه4رشا)مامهنتف!

وسرعان.ةصظين12ابهضبهق!مالذىهـوفيزص!:ويتجاهقىولأولوكان

الرغمةو.بشدةءولهتدوأضْذتأ!كا:وفىفي"يرْإكااا!افظةاالملةتأتما

ةا؟ف-يةأتبمنسالىدءوتم!نةكلاةضاَظ!ناداةبرىكان،.هـذأمق

لذلكو.أ.4أء3-يرءلإادىاإينيرلآصاط21فىفدءاجرالا4اَ!لصألا

نسروأركأن!م.سيا-"؟لاة:أ14اكلرأالأعصءةادىفى4ي!3:وفيجحلوا

أصدرتأنبهد)نجلتراة-ر-4"ذىوالرو-ىلأ+يإفىا)شف!يرافىورإوعد

.)1(49391سهيضالأ"تةربر

ألمحاظكنصةوففى*دسوأأنون؟أم!ءواسبطاع،اة!يررب!ذأ

نمة1)!3"وأ!ر!4ءلته!اةوقم؟2المحأفظونش!أصأنالىمدمات-3يإثوأو

،كلالء:!اءنظون21اةر6!هاأ)ت!ول!ذاءدوصها.!كط!نفى

ا"ههاإوايهشد-يهءنا:د.أاهـذأز.ربموءاهـ،fزإقا)-ا"إ-رائيل

ر!تأىفىالأمة)جهاع"ولصروحءنأؤامهرما،أامافىلميةالإسرأ؟

إ-رائل،لَالتهـ"دأثئم-ولأنيإ-،لمءن.اطاةسيههسفىسيمالا

كأة:قوبس!:!دف12ب!ما4ا):،ودثالأ"4فيءنيىباءىبرناءبمالى

نما.وكبا12من!مص

أما:وا!ورهوذكىالإ!لاغهينشدذلد-لافالأءهـوكان

لازهخا)ةدة.r)دو"-2أنة-ءرةء:اد!مهـن-ذةواةدةون-5الاصلا

مصْرةةلىطينفىايمودأالىالأراضىأتقالاافيلزا.!و-باوؤفتالذىأكقرثروهو(1)

وثقا!أرو-:أأ،فدءاينيها.فىوجدتأضماأ.ممهئ.اليهودىالةوىالوعانقت!ةغتأقدأ!ها

جمهودية.د!لة.ء.ئو:لىو!اننربالاءهصجمد5لم!ىإذ.ذمتهـاةبررماهظوأ!.ييهـود
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ي!!ةخادأةو.أصلإدأوأإداسناَاه!)4إ:ازطإ،وءأةاو-ليدثاويانأصد

وحذةةاصهـناصما51-رةؤ4الى4ودث"بميقاوءيةداءتلأاةدخ.1دU:اب!ذ

.(1نا")وَوءاةو-لموا-:اأهء::ةاءنلم:ونصإلىا)+ودةإودءإهذعر

ألاصلا،:ينوف!4فىوجد،ا،:دفىالموةف!-ذاهنربالرءم

داةموا"ذينوأينوهبفينزإ-"-الناردبرون!ابربمو!و-خافابههإده

-:ين.لاسلاا!لصفيوفأد،1اةأأبو؟فى-امأءنملوأو!4نه"!2:وءن

م2راههيه2ءوقصهرالىالىب!.ء121المةا-روأنصهار!م!ؤلاهوهاود

أ:4"ةاايةالهااطربص!طوفتءةد:ذ.44391ص!ةفىإلايةإ-وأأ

دوني!أهواعادبما،باأوروفىازتين1U"دءلمط2!دا)ثنةه:لواخبار

ثمءلاار3أراولأرإةرإلاصينالاصةت-"االارا،ركزىكأر)،ؤاقئاح

4"!ا:و؟إ!ن-ثاةضهةلاْأنءلارةرذأ5وأص.و؟:،9ء3

.4-هلاصلااءدهطالمهاو

150!رءؤةررقدة،4لا!يرهاابرنههاتهيءا 1:11J.Iإهد،43791ة

"ههجاَ:اوديوأ-ب"انإ،إ؟باااأفىاطآلمرهـبلىترءنهنوأتأربه

جهاكاءا!مألةاو؟ممم)اح!وذلك.لا:لمودفا-ط!نكوعانءبئافىراإ-اءدان

4ودتا):لموأطثاة4ودت"هـ42ةاةلاهـرعزأإلغمصبدتن2اصماواإيمود

ءررارضه"هيزالةءن!!رأةههماطأار"ةرهذاو)يمن.ء)3(اروء:4ا

ا)طاعلمةالمةاإيدئ!لمو3ة،و؟!ةي!52و"براهص!إف!رةالا!لا-:!ن

4111فىا"هجاCongregationalisولا)نههامرج-ب.قلأ!لمهوصهراهه

ءدداترط؟!ما.ه-ههاءءا)ةرارفىاطقإصلا-ههني-4وبمءتمعاط)3

6!1(The Hebrew Union College Journal, November819

Reforn:مقالاتفيقارن)2( Judaism : Essays by Hebrew

Union+ع!هم!؟بم:Union College Alumni, Cincinnati

Collegمب،ك!عج.9491
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12سْم55ءردإىْ"يةا-لم:و!هْوفىْ"الأصلا-أء:اشن5يخير

.ا)ةطمااقهذاخارج

يرصا53األمجا!مرث!لدا!لةاثبى!!نالإصلملا-04االةأرعءنةأ!و)+ل

Theاسمىاودىا)3للرين American Council for Judaismوالذى

وهو.فية!ا!أضدءدةافكتاأالذى،ور2أمف!ربرألمرءاظمايرأسه

لأ.ء؟ؤحهافى15:لإةثاولثممليناللا

مم!ين:الىفيةيهوأ)!2ل،3اةة-ءوأةتمدالأور؟ودبمساليمودامما

خلاصر4محكأالحمياصىاطل-ةبلتالتىرهى،4ازرا-تااءظمةارم-

اصائيل،أجرداتأو-ب"وة-م.لإله7ايدعلىالمبزافىلبدلهأليهود

نءلهبدلاوأنأحميلصة.ظرثاقثتم)نأيمودا-لاصاملىْءلىامءساكى

مبادىهصبمسالأورثوخةباالرءإسأةرلةد"الإ"ىالم!زأ"!ل

فياللافالإاقيام،هذاوهع.يتي!ءاأظراءتلافمنازعئهمبااطقإ!ن

.إوهضاالىئمأ،

للي!اصل!بدا)م!يويخةإت!فىاازرا--!ينالىاءديدأ&ليءِيل

ءلىالهددى-مو-ئممأمن/إلرغم،بينازرا-اأنالا.ا،نتظرالمسمح

ذ"اأ!2+و4انظهاقرص!ا9خماألاهمذه5-فاا-:صىرصاو1،ة:لاإسر2-ودات

ءإيها.ا-و)؟م13و،ط"ة21""نأووءا.ةم13نوصيهوه!.054!ريم1

ل5لاصظ.4891سعئة--دواربمليْىامأهيركالْىاي!ودظمر!د

ارلإةرالمنمدةا،.مءلىاةْاثييرهـاازءوههالةالدو!ددب(؟ؤازز-ءوهتهم

مإنية"!2:وكانت،الآو؟4تلا!ةفئ.أ)ي!وديةالدولةو)أشاء)انة-يم

ا-طبلغ؟تلو)عراقأمتأنةهـد-مترآخذت!ا-غمنولا!.دث:أ-:مأ

469سةدر؟+4 Vممسةتههليخلا!غهتبينائهومع.نبرأز--ربقيلا.

كلنأشدم2!ا-ة؟ناذير؟51ي!ود-!لم!ئءوىهـاAإ6791j-ربران
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أ!فف!!ا

ارةأءذهصهْ!م-هـاانماةيهااهميلا"قاطةثقةأنالا،4891"ها-!

أ،علامو-ا:لصرخأطإةتافاا4الأءيركاأطجملأوء"ءنمدهوعةإتكا

اسراءبل.و-أيبد"ربيءلىبأ)ن!!ممالأءير!

،فألظاهـر11ءصءلإلةاةية)طاسةهـذهأنا):وم.ةولأنصايم!ولا-

رهذا.اصهةحهىأقدنيلإء!رأ-ارجلاح!ود!وى!دبن"بوفيأ!.أنءو

الدىأه!هورانب!قيهش،!دح!:4ا:يلإسرإ-اءدوأ)نا)ي!ودان+نىلا

فىا)ةديم-لمهله!وةقأند"أخيرىفا3أ!هداءند-ثاخذا)يردى

كذع!بقأناعثفأن5-دو،-أ4هنيموديةدولهةا-طينءهل

.وأهلضظ.هقادفياث"ورمافىكليشإخلاالحلم
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فصكامغ!

ا)بحثخلاصة

علىردأفيروْمخ!ولأل!ودىالدينأنقيلساإصثاهـنجا!يأيقبين

وا-تخدمهالجتونظمو!دبةبل.!الأورإاسيىييناةبلءنبهبهجوءا

والواجبماتوأطقوقظء4الأبمجعطويم131وبةونهسهءلءاةفلى!

."ءاودى!معنايمبانلالمشتاءروا

فى!ناتضثمرأوا،"بادنهاد:-بونواءتنقك:ويرجا?ءسفلا

علىلام3نجتعايبنونا،وروبعونأخذوءندكلا،نحررو!ود2أشصت

دعوا5ال!امهَالمنف!4م!لءة،ةبةأسصءلىإلو"يمةا!سالأءسنظام

.أءصمو--علابناء!ذافىاداهمةJIود311

فىالجديد"سباق"ذافىبر!نا،وروعلألي!ودتهوقماصرعانولكن

اص!وثاتاجهبعؤأقيادةا!زعيءلىاوسيطروو"ه""!:اعةورةالتجااعا

يةيرواتأنيةأ"قلاءسحةية-لاكورالأو4أفلىة-ترا،تتالوفهسوفى

؟طتحيةومارأ-!رءلدبان!مبرونإث"يرن9"نانووءأطاو،ف!روناوراح

الارضأرالدمفىودلا:2ولاء؟ن.:اربخويوالأرضالدم-*تد4ءا)ت

الىلةودود2اواصمااادوريالا-اهء"اأءر؟تةأشأت،ح!ال!تارأو

...أا؟:"4أ!اله

مك-ء3أنبهد؟ة-امإلى3أ:أود-؟شاة-ؤعدأث"يم!:وتوجاه

-ركاتاندلاج.ناَخرأبم-ونقيووأ!ذرا،يرات"رويرا)تو!رعظ

ثماندله!افيا11فىو":ازء4يطا):اافىيةاث:"ظ.ت،اما:وفيلمو،4-اءثلا
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-.!ا!

!ذاءن.ذجر.فياطرعة-ب؟4ءيمءالىؤا-ت4؟ثالةاا:154اأطرب

واءلءةقوت5ءلناانة-امعندفاعأ4اأ:وي!اطركةفىاللإاودأتحاه!أ

المعص:صية+إيةالأورو4المدنيفىضا:ب

ةهنيولأة-ربر"."وءرعفاانود2لإةةيرى،ههةادىاحمثهنأءا

دوناشهمايتحهلأن؟ءنلادى)-2انا؟."!تاةةد،يةالنهافىأءف!لتا

الأوررلىصدهة-كاماة44ةثيهإمثىالى"ةومفىنهاإذوالىذل!بؤدىأن

فيدهفالداالأساصشهف!يهـا،ألمإظطاو4وءاأةتير.وفىربر.نيوفى

ناود2"تهطةرأىولذلك.:أوديء:دالدي!ا،-اسشءفويا)ءالى

مه2بةةذوهةلىاامجل-لذلك5،ا)ة"ريرفىي!ونانلمش!2ماطل

افىربأن-؟لا،4صاءود11-ثىأ-ر-لءنأماءامجمكوا

.يبهبدS:.a.?1J.?أولاضأءلiءالات!طىكانةيماا):ثودلةتوب4""الي

.اطه-ووطمأنيمافةأكلانالىأ*ودةفىيرء:ونلاود:2يأنهدي!يMومن

والوسا-لىلدا:أودىي"ةصا"نءن5إ)رءلمممى.14ثا-فبأدواطتوففى

-امهبرمثكلو-ة"2ءاا؟:"وؤطا:2!ايخاالمذ1ىالةولدثفها

-:48491لإصراْدولةإزمفاهإالأ!ثر24:وةأص-لمكأققأنبهدو

صمإ-لمبماك!ليخا.و"صلم4-ثءدىصلأءنم2أكلمصأ-ررونيراود15يأخذ

لمملمزهإذزوىين!ء4!دوأهلمىءإ!ةيةاوذيةء:ي2اشكلةاوابربيهأنزإما

نءخء-ةكأجمسيما.الذى3يرالأ"!و.لى،ا)*ربىاط-مفىرالانص،1

)بسراء"لوابمناهءواقي!وئهللإءمراجرواايمأنأر4"لأةركأمعائ!م

إءساا:لإا!ءطونءربى0إ.ونإء4فا"رة-15ويي:ةإء4"!ءوإأ؟ست

ة!-يىن1105،ود؟4!ثر2يظ41الحاذهبمولماءا:5اصلاة4ةر!تتز!واان

3اطلدا

هوا!!:3إلىر-"4زلاأب!اءلىد12الأصهاءدمىثة:4اطلانااطا
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ة!ربريروي::ويالىرءمة115-ة،يفىا:،وداانإذوءدمية-صى1.4المأرعا

.12نيالدينتخلاشكاأيىف!4الطار

الإءسا:يلى!نءيرأابمود،ةءاىلا:إءس)4درو!ودءنلأبد؟نر)ذا

،مقبولء!روهـذا،االهاثديمءقانخلوامج!ته+اتمفىالافص!ار)ءا

ا!ب!ردىالؤ-ودإت!ماوحةدتصادهألأ+ربء!ريك-اده!12إ)ثاله!دةأو

يمتاا؟ماأةءىءاطاىإل4،1!ق,I1،إثح!54ح!يةار4وبم+نبر?4

تالهالأش!هـن-بمونأن

51اءةدولاود2الءلمىةانذوولأاصطاادلابأنثةضى،أLط.)ءل

نادسأعطا.اكىينةاداميثاق3ءةهههـاالذاترهذا"الهربعلىاودلا

4المددءقةنهرءااود3وملينهنادينةالاهـلو-لمافهءا:4ط!د

ا:اسدونكلناء4"ءيةلمالأسأدو)4فى،فأليمود،إمدههـنالا-لامية

دونبروبررنهايدلذينارؤ!اء!انأ-ءبو012اناةويقحعمةةا:ة-12نهوم

شهنتونثتة،م.!مانرونون!مإفةا125؟لأهدالةء-وءبناءور!ها

لةاأ-::وفىوء؟عهبءةوقءنبهغءهبراماكلالإ-لاههادرلة

!ستية"ةفصذي4لإسلاءتا4الدوايىإطةفيءلإ-للام!أ،ذلاء"نأبمشأ

ثمب11أةنا.يع-5فىبرؤود:.2يإويةا-ة!ةقكل":،ودىيةصاهاءرة

4الدهرووءلىص

البتكل.فىالنىالإ:4الظوأهرمنثعبماالنظام!ذ)فىليسأنهكير

دبما!نةرطمأبلاماندمإشتةل،ةردىولأس-،1ادتطها5!اكفلثس

ولمهةاءاطرت-وقإجممئم؟"،2رم2!سفيَالذى،!براإءظاموأأءإص!اذا

ا)بمزيةدةون4اط!اثذه5!يرو"الي!و"بةلاقيقوالمحةيةا!اكثر

ئ!ةإفلام!دكلاتإل4ماله4ك!ؤثلأا.وآابدةهوهاأنوهـصةا!ع!
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!Iryصم!

اثتركا"دويد-1212في؟اع!2اهلدوا-لونا+ةدمماافااتدمااطءق-ما.

وهمموله.اانهطاحسبكا

.تبةوناsود101قتم!4الذى،وحىداظاميو5ةالإ-لام

ههك.فىوالههاهاءربة:ْأولا

ية.يةالدوءفيم6تةطا"4الذىا!اعىا)؟ان:نه!نا
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411،!رحا

ضر-المو

هـري".!ريإلالم،

البهودىادبن-يورلم

الدثق.واهُا!ا:فى-اصأص.َ

رانم!هـ4التالردفم!أة3!َ!ص-

لأ!ماِالمجمح!ا

الوصعاىيةرونفىيبمودىالدبئ

أروخ.ءانيكوم!فم!وْل!االههأضأة-ا

فيلدا.زأويتواط-2

لمح!ا!فلىلأ..
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أوروبافىا::ربرءركة-2
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ل!ا!طاإفصا

!--صلا119الةاصء

4!هالإمهلم!ا،لةؤثأة-ا

"ىلإصلااحر"ة!02
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